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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

A  Poikkileikkauksen pinta-ala (mm
2
) 

b  Profiilin leveys (m) 

b  Poikkileikkauksen leveys (mm) 

E  Kimmomoduuli (Mpa) 

F   Voima (N) 

h  Poikkileikkauksen korkeus (mm) 

h   Profiilin korkeus (m) 

Iz  Aksiaalinen neliömomentti  

l  Profiilin pituus (mm) 

M   Taivutusmomentti (Nm) 

n  Pyörimisnopeus (r/min) 

P1  Ketjunsiirto teho (W) 

P2  Sähkömoottorin teho (W) 

Re  Myötöraja (Mpa) 

T  Vääntömomentti (Nm) 

W   Taivutusvastus (mm
3
) 

VAK  Tuotteiden keräysastia (-) 

  

ρ  Tiheys (kg/m
3
) 

σ   Taivutusjännitys (MPa) 

σsall  Sallittu jännitys (Mpa) 

τ   Leikkausjännitys (MPa) 

τw  Estetyn väännön aiheuttama leikkausjännitys (Mpa) 

𝜌𝑘  Kuparin tiheys (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

𝑦𝑚𝑎𝑥  Taipuma (mm) 
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1 JOHDANTO 

 

Työ on tehty Luvata Pori Oy:lle. Luvata Oy on maailmanlaajuinen kuparituotteita valmistava 

yritys. Yrityksen tuotteita ovat kuparista valmistetut putket, lämmönvaihtimet ja 

erikoistuotteet. Luvata Pori Oy:ssä valmistetaan erikoistuotteita, jotka pitävät sisällään 

seuraavia metallurgisen teollisuuden komponentteja: johdinputket, pinnoitusanodit, tangot ja 

profiilit, suprajohtimet, hitsauselektrodit sekä hitsauksessa tarvittavat komponentit ja langat. 

Luvata Oy:llä työskentelee 6400 henkilöä, joista Porin tehdas työllistää 350 henkilöä. (Luvata, 

2014.)  

 

Työ tehtiin Luvata Porin vetämöosastolle, jossa valmistetaan kuparisia profiileita, 

pyörötankoja, lattatankoja ja johdinputkia. Työn tarkoituksena oli suunnitella laite, joka 

järjestää linjalta yksitellen vetokoneelta tulevista tuotteista tai vaihtoehtoisesti pakkauslaitteen 

tuotepöydälle nostetusta tuotenipusta asiakasvaatimusten mukaisen pinon. Laitteen suunnittelu 

aloitettiin kesäkuussa 2014, ja laitteen työpiirustukset valmistuivat saman vuoden joulukuussa. 

 

1.1 Tavoitteet ja rajaus  

Tutkimus rajataan koskemaan pakkauslaitteen mekaniikan suunnittelua ja valmistuttamista. 

Automaatiosuunnitelmat ja laitteen valmistaminen ostetaan alihankintana. Työn tavoitteena on 

ratkaista mekaanisella laitteella aiemmin käsin tehty hankala työvaihe (kuva 1). 

Suunniteltavalla laitteella pyritään pakkaamaan kuparisia tuotteita 15 000 kg/työvuoro. 

Laitteen ansiosta voidaan vapauttaa työresursseja tehtaan muihin tehtäviin kahden 

henkilötyövuoden verran. 
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Kuva 1. Kuparisten lattatankojen nosto tuotepöydälle 

 

Työ jakaantuu teoreettiseen ja käytännölliseen osaan. Teoreettisessa osassa käsitellään työssä 

käytetyt metodit. Tässä työssä käytetään systemaattista ja intuitiivista koneensuunnittelun 

metodia. Käytännön osuudessa suunnitellaan valitulla suunnittelumetodilla pinoamislaite. 

Työssä mitoitetaan ainoastaan pinoamislaitteen toiminnan kannalta kriittiset kohdat. Työn 

tulokset -kappaleessa tarkennetaan laitteen konstruktiot sekä luodaan dokumentaatiot laitteen 

valmistamista varten.  
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2 TUOTEKEHITYSMENETELMÄT 

 

Tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää vanhaa tuotetta tai 

luoda uusi tuote. Vanhan tuotteen kehittämisessä pyritään parantamaan tuotetta siten, että siitä 

tulee teknisesti aikaisempaa tuotetta parempi sekä valmistuskustannuksiltaan edullisempi. 

Tuotekehitys on monivaiheinen prosessi. Eri vaiheisiin osallistuu yrityksen eri osastoilta 

henkilöitä. Prosessin kulku on esitetty kuvassa 2. (Jokinen, 2010, ss. 9–10.) 

 

Tuotekehitystoiminta voidaan jakaa muun muassa kahteen eri kategoriaan: systemaattiseen ja 

intuitiiviseen suunnitteluun. Tarve tuotekehitystoiminnan aloitukselle voi tulla uuden tilanteen 

ja ongelman havaitsemisesta, tai se voidaan aloittaa tarpeen mukaan. Raamin mukaan 

suunnitteluprosessin voi aloittaa vain kerran. Tämän jälkeen ainoastaan prosessin suuntaa sekä 

näkökulmaa voidaan muuttaa. Tuotekehitysprosessin vaiheisiin vaikuttaa se, suunnitellaanko 

uutta tuotetta vai kehitetäänkö jo aiemmin suunniteltua. Lisäksi prosessin kulkuun vaikuttaa 

tehtävien tuotteiden määrä. Yksittäistä tuotetta omaan käyttöön tehtäessä tuotekonseptien 

liiketoimintamahdollisuuksia ei tarvitse selvittää eikä tuotetta tarvitse kaupallistaa. (Bigliardi, 

et al., 2013, ss. 3–4; Raami, 2014.) 

 

Tässä työssä käytetään tuotekehitysmenetelmänä standardin VDI 2222 mukaista systemaattista 

koneensuunnittelumetodia sekä luovaa intuitiivista metodia. Systemaattinen menetelmä etenee 

selkeästi ennalta määrättyjen vaiheiden mukaisesti (kuva 2). Systemaattinen 

koneensuunnittelu voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen: käynnistämiseen, luonnosteluun, 

kehittämiseen ja viimeistelyyn. (Jokinen, 2010, s. 14.) Intuitiivinen metodi perustuu 

suunnitteluvaiheessa alitajunnan käyttöön tietoisen ajattelun rinnalla. Intuitiivisella metodilla 

pyritään ratkaisemaan ongelmat epäsystemaattisesti eli suunnitellaan laite käyttämällä 

kokemusta ja aiempaa tietoa hyväksi. Lopuksi suunniteltu laite puretaan rikkianalyysin avulla 

osakokonaisuuksiin ja niiden toimintamalleja analysoidaan kriittisesti. (Tuomaala, 1995, s. 4.)  
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Kuva 2. Muokattu Kehitystyön ja suunnittelun eteneminen VDI 2222:n mukaisesti (Pahl, et 

al., 2007, s. 130) 



12 

 

 

 

2.1 Systemaattinen suunnittelumetodi VDI 2222 

Systemaattinen suunnittelumetodi etenee järjestelmällisesti vaiheittain. Kuvassa kolme on 

esitetty työn vaiheet vasemmalla ja oikealla on niistä saadut työn tulokset. Ensimmäisessä 

vaiheessa työn tilaaja selvittää itselleen ja työn tekijälle, millaisia ominaisuuksia ja toimintoja 

suunniteltavalta koneelta odotetaan. Toisessa vaiheessa suunnittelija laatii toimintorakenteen 

suunniteltavalle laitteelle. Toimintorakenteesta voidaan tehdä eri variaatioita sen mukaan, 

millaiseen konstruktioon päädytään. Kolmannessa vaiheessa etsitään osarakenteille ja 

kokonaisrakenteelle ratkaisuperiaatteita. Neljännessä vaiheessa suunnitellaan laitteen 

modulaarinen rakenne. Viidennessä vaiheessa valmistuu laitteen rakenteen esisuunnitelma. 

Kuudennessa ja seitsemännessä vaiheessa luodaan laitteeseen liittyvä dokumentointi ja 

jatkototeuttaminen. Kaikkien suoritettujen vaiheiden jälkeen kyseinen vaihe analysoidaan ja 

sitä tarkastellaan kriittisesti. Tarkasti dokumentoiduilla tuotekehitysprojektilla varmistetaan 

yhtenäinen toimintatapa. Lisäksi dokumentoinnilla varmistetaan, ettei tulevissa hankkeissa 

toisteta edellisten hankkeiden virheitä. Tarkat prosessikuvaukset mahdollistavat myös uusien 

henkilöiden sujuvan liittymisen projektin käynnistymisen jälkeen. (Pahl, et al., 2007, ss. 31–

33; Apilo & Taskinen, 2006, s. 54.) 

 

 

Kuva 3. Systemaattisen suunnittelun vaiheet (mukailtu: Pahl, et al., 2007, s. 19) 
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2.1.1 Tuotekehitysprojektin valinta  

Esitutkimusvaiheen käynnistymisprosessi vaihtelee yrityskohtaisesti hyvin paljon. 

Esitutkimuksen voi suorittaa joko yksittäinen henkilö tai työryhmä. Työryhmän etuna voidaan 

pitää sitä, että siinä pystytään hyödyntämään laaja-alaisesti yrityksen osaamista. Laaja-

alaisesti koottu työryhmä pystyy ottamaan huomioon markkinointiin, valmistukseen, 

suunnitteluun, tuotantoon ja muotoiluun liittyvät näkökohdat. (Pahl & Beitz, 1990, s.1.) 

Jokisen mukaan tuotekehitysprojektin käynnistymisen perusedellytyksenä on tarve. Pelkkä 

tarve ei riitä, vaan pitää olla myös mielikuva tarpeen toteuttamismahdollisuudesta. Tarpeiden 

ja niiden toteuttamismahdollisuudet voidaan havaita sattumalta tai systemaattisen prosessin 

avulla. (Jokinen, 2010, ss. 17–18; Bigliardi et al., 2013, s. 5.) 

 

Esitutkimuksessa markkinointi selvittää asiakkaiden tarpeet, kilpailutilanteen, menekin eri 

markkinoilla ja markkinahinnan. Tuotekehitys pyrkii hakemaan tuotteelle erilaisia 

ratkaisuvaihtoehtoja. Tuotanto tarkastelee tuotekehityksen esitysten pohjalta 

tuotantoedellytyksiä. Tuotantoedellytyksissä otetaan huomioon henkilöstön osaaminen sekä 

käytössä olevat tuotantovälineet. Tuotannon tekemien suunnitelmien pohjalta arvioidaan 

mahdollisten uusien koneiden ja työkalujen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia. (Bigliardi et 

al., 2013, s. 5.) 

 

Tuotekehityshankkeen käynnistämisvaiheessa selvitetään uuden tuotteen kehittämiseen ja 

valmistamiseen kohdentuvat kustannukset sekä uuden tuotteen tuomat kustannussäästöt 

ja -tuotot. Käynnistämisvaiheessa tehdään päätös tuotekehityshankkeen siirtämisestä 

luonnosteluun tai luovutaan mahdollisesti hankkeen toteutuksesta, jos ei nähdä sitä 

kannattavaksi. (Jokinen, 2010, ss. 19–21; Pahl & Beitz, 1990, s. 68.) 

 

2.1.2 Luonnostelu 

Luonnosteluvaihe voidaan jakaa VDI 2222:n mukaisesti. Kulukaavio on esitetty kuvassa 4. 

Kehitystehtävän analysoinnissa hankitaan informaatiota niistä vaatimuksista ja reunaehdoista, 

jotka ovat tehtävälle määrätty. Tehtävän määrittelyvaiheessa laaditaan vaatimuslista, josta 

ilmenee koneen ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset. Luonnosteluvaiheessa analysoidaan 
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saatu kehittämistehtävä ja asetetaan suunniteltavalle tuotteelle vaatimukset ja tavoitteet. 

Luonnosteluvaiheessa ei tehdä yksityiskohtaisia piirustuksia, vaan kuvat ovat 

ratkaisuperiaatteita selventäviä. Tässä vaiheessa määritetään vaikutusrakenteeseen perustuva 

periaatteellinen ratkaisu. Kun ratkaisuperiaate on määritetty, sen pohjalta tehdään 

luonnosmuunnelmat, joita verrataan vaatimuslistassa esitettyihin vaatimuksiin. Ne luonnokset, 

jotka eivät täytä vaatimuksia, hylätään. Samanarvoisten luonnosten kehittelyä jatketaan ja 

myöhemmässä vaiheessa, kun luonnokset ovat konkretisoituneet, niistä voidaan valita 

kehitettävä ratkaisumalli. Luonnosteluvaiheessa saattaa tulla selville seikkoja, joita ei ole 

käynnistämisvaiheessa osattu ottaa huomioon. Tällöin ennen vaatimuslistan tekemistä asiat 

pitää kerrata kehityspäätöksen tehneiden henkilöiden kanssa. Vaatimuslistan valmistumisen 

jälkeen luonnostelu jatkuu eri ratkaisumahdollisuuksien etsimisellä. (Jokinen, 2010, ss. 21–22; 

Pahl & Beitz 1990, s. 73.) 

 

 

Kuva 4. Luonnostelun työvaiheet (Jokinen, 2010, s. 22) 
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2.1.3 Kehittely  

Kehittely alkaa luonnosteluvaiheessa valitun ratkaisun kokoonpanoluonnoksen 

valmistamisella. Kokoonpanoluonnoksessa otetaan huomioon tuotteen yksityiskohdat. 

Kehitysvaiheen alussa on hyvä kerrata vaatimuslistan asettamat vaatimukset ja tavoitteet. 

Tässä vaiheessa viimeistään havaitaan suunnitelmissa piilleet tekniset ja taloudelliset heikot 

kohdat.  

 

Kehittelyvaihe alkaa mittakaavaan tehtävällä ratkaisulla. Ratkaisussa otetaan huomioon 

mittavaatimukset (teho, jännite, liitäntämitat ja ergonomiset mitat), toiminnalliset vaatimukset 

ja raaka-ainevaatimukset. Kehittelyvaiheessa suunnitellaan tuotteen kokoonpanorakenne 

lopulliseen muotoonsa. Tämä prosessi käsittää useita kierroksia, joilla tarkastellaan ratkaisujen 

heikkouksia ja pyritään ideoimaan niihin uusia sekä parempia toteuttamisvaihtoehtoja. Eri 

ratkaisuvaihtoehtoja verrataan keskenään arvoanalyysin avulla. Arvoanalyysin tekemiseen 

osallistuu sellaisia asiantuntijoita, jotka eivät ole olleet suoranaisesti kyseisessä 

tuotekehitystehtävässä mukana.  

 

Analyysivaiheessa pyritään paljastamaan tuotteen heikkoudet sekä hyödyttömät ja kalliit 

ratkaisut. Ideoinnilla pyritään etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja sitä toteutetaan analyysin 

antamien lähtökohtien mukaan. Arvoanalyysissä arvostelu perustuu karkeaan karsintaan, jonka 

jälkeen selvitetään tarkemmalla kustannuslaskennalla, mitä kukin osatoiminto maksaa. Kun 

vaatimukset täyttävä konstruktio on suunniteltu, päättyy kehitysvaihe ja tulokseksi saadaan 

konstruktioehdotus. Jos konstruktioehdotus ei ole asetettujen tavoitteiden mukainen, aloitetaan 

kehitystyö alusta. (Jokinen, 2010, ss. 15, 94–95; Pahl & Beitz, 1990, s. 49.) 

 

2.1.4 Viimeistely 

Tuotekehitysprojektin viimeisessä vaiheessa suoritetaan suunnitellulle konstruktiolle 

viimeistely. Viimeistelyvaiheessa valmistetaan työpiirustukset ja laaditaan osaluettelot sekä 

käyttö- ja huolto-ohjeet. Tässä vaiheessa konstruktion yksityiskohdat saavat lopullisen 

muotonsa. Viimeistelyvaihe voidaan jakaa kuvan viisi mukaisiin vaiheisiin. Ensimmäisessä 

vaiheessa viimeistellään tuotteen yksityiskohdat ja ratkaistaan, miten laitteeseen suunnitellut 
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osat valmistetaan. Toisessa vaiheessa valmistetaan kokoonpanokuvat ja osaluettelot. 

Kolmannessa vaiheessa tehdään osa- ja kokoonpanokuvia täydentävät työselitykset, joista 

ilmenevät käytettävät työmenetelmät. Neljännessä vaiheessa tarkistetaan, että piirustukset ovat 

standardien mukaisia, yksiselitteisiä ja helppovalmisteisia. Prototyyppivaiheessa aiempien 

suunnitelmien mukaisesti valmistetaan laitteesta prototyyppi. Näin voidaan testata 

suunnitelmien ja valmistuskuvien sekä ohjeiden riittävä taso. Prototyyppivaiheessa voidaan 

muuttaa osien valmistustapoja valmistusystävällisempään suuntaan. Bigliardin ym. (2013) 

mukaan prototyypin valmistus on tärkeä osa uuden tuotteen valmistuksen suunnittelussa, sillä 

prototyypin valmistuksessa voidaan havaita tuotteessa piilevät valmistusvirheet. Tässä 

vaiheessa valmistusvirheiden poistaminen on vielä suhteellisen edullista. Nollasarjan 

valmistamisessa tutkitaan ja testataan valmistusmenetelmiä, joilla tuote aiotaan valmistaa. 

Tässä vaiheessa viimeistään saadaan tuotteen valmistuskustannukset selville. Viimeisessä 

vaiheessa päätetään tuotannon aloittamisesta. (Jokinen, 2010, s. 17.) 

 

 

Kuva 5. Viimeistelyn työvaiheet (muokattu) (Jokinen, 2010, s. 97) 

 

2.2 Intuitiivinen metodi  

Intuitiivisella metodilla tarkoitetaan alitajunnan käyttöä tietoisen suunnittelun rinnalla. 

Intuitiivisen järjestelmän peruspiirteitä ovat automaattisuus, älyllisten ponnisteluiden 

puuttuminen, tunteiden suuri vaikutus ajatuksien muodostumiseen sekä selkeiden loogisten 
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suhteiden syrjäytyminen. Intuitiivisessa metodissa ei pyritä systemaattisesti ratkaisemaan 

ongelmaa vaan ongelmia pyritään ratkaisemaan heurestiikan avulla. Ongelmana intuitiivisen 

menetelmän käytössä on se, että alitajuntaa ei voi tietoisesti ohjata. Kuitenkin alitajunnalle 

voidaan luoda olosuhteita, jotka edesauttavat ideoiden syntyä. Kuvassa 6 on esitetty ihmisen 

rakenne. Kuvan yläosassa on tietoinen tajunta, joka käsittää ajattelun ja muistin. Tietoinen 

tajunta on yhteydessä motoriikkaan ja alitajuntaan. Kuvasta voidaan havaita aistien ja 

motoriikan yhteys alitajuntaan. Alitajunta toimii hyvin aktiivisesti silloin, kun motoriikassa 

tarvittava nopeus ylittää tietoisen tajunnan kyvyt käsitellä tietoa. Alitajunnan ja tietoisen 

ajattelun välillä kulkee suodattimen läpi väljä yhteys. ”Suodatin” toimii siten, että alitajuntaan 

emme pysty siirtämään tietoa, mutta alitajunnasta tietoiseen ajatteluun välittyy tietoa. 

Innovaatioprosessin alkupään tehtävät voidaan luokitella seuraavasti: mahdollisuuksien 

tunnistaminen, ideointi, ideoinnin jalostaminen ja niiden arviointi. (Koen et al., 2001, ss. 50–

51; Tuomaala, 1995, ss. 4–5; Kavonius, 2003, s. 87.) 

 

 

Kuva 6. Ihmisen toimintojärjestelmä (Tuomaala, 1995, s. 4) 

 

Tietoinen ajattelu on ajattelun operatiivinen keskus, jonka tiedon määrään ja tiedon hallintaan 

voidaan vaikuttaa. Tietoisen ajattelun käytössä on rajattu määrä muistia käytössä. 
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Alitajunnassa taas on rajaton määrä muistia käytössä. Alitajunnassa olevan tiedon siirtymisen 

tietoisen ajattelun puolelle laukaisee tarve käyttää tietoa. Luovassa ajattelussa oleellinen taito 

on laukaista kyseinen toiminto. Tietoisen ajattelun lisäksi tuotekehityksessä tulee tietoa ja sen 

hallintaa käyttää niin, että kaikki mahdollinen tieto on projektin osapuolilla käytössään. Vain 

näin voidaan varmistaa aiemman tiedon siirtyminen henkilöltä toiselle. Kuvassa seitsemän on 

kuvattu tiedon kumulaatioprosessi. Tieto muuttaa muotoaan silloin, kun omaksutaan uutta 

tietoa suhteessa aikaisempaan tietoon tai kun erilaista tietoa yhdistellään. (Tuomaala, 1995, s. 

5; Timonen et al., 2005, s. 40.) 

 

Tiedonlähteet voidaan luokitella ulkoisiin ja sisäisiin sekä formaaleihin ja informaaleihin. 

Formaalit tiedon lähteet ovat luotettavia ja selkeästi saatavissa olevia dokumentteja 

taulukoissa, kirjoituksissa ja kuvissa ja näin varmistettavissa. Informaalit tiedot eivät ole 

tyypillisesti saatavissa, ja nämä voidaan luokitella keskusteluihin ja sähköpostiviesteihin. 

Informaalit tiedot eivät ole kaikkien käytettävissä. Oleellista tiedon hankinnassa on se, että sitä 

kerätään teknologian kehitykseen liittyen organisaation ulkopuolelta, ja tätä kautta voidaan 

löytää uusia ratkaisuja, joilla saavutetaan kilpailuetua. (Trott, 2002, ss. 171–174.) 

 

 

Kuva 7. Tiedon kumulaatioprosessi (Trott, 2002, s. 171) 
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2.2.1 Jännitteen muodostaminen  

Intuitiivinen ratkaisumetodi koostuu jännitteestä, heuristisista pisteistä ja lyhyestä logiikasta. 

Ensimmäisessä vaiheessa suunnittelija saa tuotekehitystehtävän. Tehtävä on ensiksi 

analysoitava ja sisäistettävä, minkä jälkeen suunnittelijalle kehittyy vasta intuitiivinen jännite. 

Intuitiivisen jännitteen suuruus perustuu valmisteltavan analyysin tuloksiin suhteessa omiin 

kokemuksiin ja tietoon. (Tuomaala, 1995, s. 30.) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tehtävä vaikuttaa yksinkertaiselta. Työn teettäjä kuvittelee tehtävää 

antaessaan tietävänsä tarkkaan, mitä hän haluaa. Varsinkin, kun käytössä oleva kone tai 

menetelmä halutaan korvata uudella koneella. Suunnittelijan on purettava ja analysoitava 

tehtävä alkutekijöihin. Lisäksi suunnittelijan on löydettävä ne ajatukset, joiden varassa 

käytössä oleva ratkaisu on suunniteltu. Näiden analyysien jälkeen muodostuvat ensimmäiset 

aktiiviset heuristiset pisteet. (Tuomaala, 1995, s. 30.) 

 

2.2.2 Heuristiset pisteet 

Tehtävän sisäistämisvaiheen aikana perehdytään lähdekirjallisuuden ja keskustelujen avulla 

tehtävän sisältöön. Alkuvaiheessa muodostuvat heuristiset pisteet eivät ole valmista tehtävän 

ratkaisuun liittyvää tietoa. Nämä heuristiset pisteet ovat kokeellisia otaksumia tai tehtävästä 

muutoin irrallaan olevaa tietoa. Jännite on muodostettu tässä vaiheessa, joten se pyrkii 

kääntämään oivallukset ja tiedot palvelemaan tehtävän ratkaisua. (Tuomaala, 1995, s. 30.) 

 

2.2.3 Ratkaisun muodostuminen 

Heurististen pisteiden välinen tietojen välitys on esitetty kuvassa 8 katkoviivoin. Tietojen 

välityksellä tarkoitetaan informaatiosiirtoa, jonka tiheys on suurempi kuin sanallisessa 

siirrossa olisi mahdollista ilmaista. Tiedon virta on kaksisuuntainen. Heuristisesta pisteestä 

siirryttäessä uuteen pisteeseen voidaan palata takaisin aiempaan pisteeseen ja vahvistaa sitä 

entisestään. Tehtävän annon tulokset ovat myös heuristisia pisteitä, mutta niiden aktiivisuutta 

tulee hillitä, jottei palata entisenlaiseen ratkaisuun. Mitä lähemmäksi ratkaisua siirrytään, sitä 

enemmän heuristiset pisteet aktivoituvat ja niiden välinen tietoväylästö muuttuu 
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verkkomaiseksi. Kun tehtäväalueen heuristinen verkko on valmis ja kaikkien pisteiden välille 

on muodostettu looginen yhteys, jännite laukeaa toteutettavaksi ratkaisuksi.  

 

 

Kuva 8. Intuitiivinen ongelmanratkaisu (Tuomaala, 1995, s. 30) 

 

2.2.4 Rikkianalyysi 

Rikkianalyysissä keskitytään analysoimaan tuotetta purkamalla se osiin ja selvittämällä, 

kuinka suunnittelija on päätynyt materiaalin valintaa, lujuutta, väriä ja 

liittymismahdollisuuksia koskeviin ratkaisuihin. Analyysi on kriittinen prosessi, ja siinä 

arvioidaan eri ratkaisujen sopivuutta. Rikkianalyysi on helpompi toteuttaa toisen henkilön 

tekemille ratkaisuille kuin omille varsinkin, jos analyysi pitää suorittaa välittömästi 

suunnittelutyön valmistuttua. (Tuomaala, 1995, s. 35.)  

 

2.3 Suunnittelumetodien vertailua 

Koneensuunnittelun systemaattisessa metodissa oletetaan, että kaikki tekniset ratkaisut ovat jo 

olemassa. Näitä ratkaisuja yhdistelemällä kokonaisuuksiksi on mahdollista päästä 

optimaaliseen lopputulokseen. Systemaattinen koneensuunnittelu etenee johdonmukaisesti 

vaiheittain eteenpäin. Kaikki vaiheet dokumentoidaan ja analysoidaan, kuinka niihin on 

päädytty. Intuitiivisessa metodissa ei pyritä yhdistelemään valmiita ratkaisuja, vaan puretaan 
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ja analysoidaan valmiita ratkaisuja ja yritetään oppia niistä. Intuitiivisella metodilla tehtyä 

suunnittelua on vaikeampi dokumentoida, ja sen toistettavuus on heikompi kuin 

systemaattisella metodilla. Dokumentointi perustuu tuotekehitystehtävän analysointiin. Pertzin 

mukaan tarkka analyyttinen tutkimusmenetelmä on vähemmän haavoittuvainen intuitiiviseen 

metodiin verrattuna. Raamin mukaan suunnittelijan intuitiiviset taidot tehostavat luovan työn 

tekemistä. Intuitio on suunnittelijalle tehokas työkalu luovassa suunnittelussa. (Pretz, 2008, s. 

554; Mielonen et al., 2009, s. 10.) 
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3 PINOAMISLAITTEEN SUUNNITTELU 

 

Pinoamislaitteen suunnittelumetodiksi valittiin systemaattinen koneensuunnittelun metodi. 

Kyseiseen metodiin päädyttiin sen selkeyden sekä johdonmukaisen etenemisen vuoksi. 

Systemaattinen koneensuunnittelun metodi on dokumentoinnin sekä järjestelmällisesti 

etenevien vaiheiden vuoksi intuitiivista metodia varmempi ja paremmin tuotteen 

jatkokehittelyssä hyödynnettävä metodi.  

 

3.1 Pinoamislaitteen toiminta 

Tällä hetkellä nippu nostetaan siltanosturilla tuotepöydälle (kuva 9) ja sen jälkeen tuotteista 

(profiilit, pyörötangot ja latat) muodostetaan pino rullakuljettimen päälle. Rullakuljettimeen 

on liitetty vaaka, jolla punnitaan pinon koko ennen käärintäkoneeseen ajoa. Tuotteet pinotaan 

mahdollisuuksien mukaan järjestykseen ennen käärintäkoneeseen ajoa (kuva 10). Työvaihe 

vaatii 1–2 henkilöä/työvuoro. Työvaihe käsittää tuotteiden lajittelun ja nipun valmistuksen 

asiakasvaatimusten mukaisten pakkausten viimeistelyyn asti. Asiakaspaketin valmistaminen 

on fyysisesti raskas työvaihe ja työturvallisuudeltaan huono ratkaisu.  

 

 

Kuva 9. Kuparisten lattatankojen nosto tuotepöydän päälle 
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Kuva 10. Kuparisia lattatankoja tuotepöydällä asiakaspaketin muodostamista varten 

 

Käärintäkoneessa niput kääritään muoviin, minkä jälkeen työntekijät lisäävät 

asiakasvaatimusten mukaan urapuut nipun alle sekä tarvittaessa sivulaudat ja kovalevyt. 

Lopuksi asetetaan pakkausvanteet. (Kuva 11.)  

 

 

Kuva 11. Paketoidut kupariputket 

 

Laitteita, jotka pinoavat yksitellen koneesta tulevat lattatangot nippuihin, on teollisuudessa 

paljon käytössä, mutta konetta, joka erottelee sekalaisesta nipusta tuotteet yksittäisiksi, ei ole 
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vielä käytössä. Tässä työssä haetaan ratkaisua siihen, miten tämä prosessi voidaan suorittaa 

luotettavasti ja millainen laite sen tekee. Valmistuspiirustukset sekä 3D-kuvat tehtiin 

SolidWorks 2011 -ohjelmalla. Suunnittelutyö tehtiin osittain Luvata Pori Oy:n tiloissa. 

 

3.2  Tuotekehitystehtävän asettaminen  

Työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa laite, johon niput nostetaan siltanosturilla ja 

jossa automaattisesti lajitellaan ja pinotaan tuotteet valmiiksi pinoiksi ennen käärintäkonetta. 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna tuotteet tulevat suoraan linjalta yksitellen, ja laite pinoaa tuotteet 

valmiiksi pinoiksi ennen käärintäkonetta. Laitteen tulee paketoida 15 000 kg tuotteita 

työvuoron aikana, ja sen on toimittava automaattisesti. Paketoitavien tuotteiden leveys sekä 

muoto vaihtelevat suorakulmaisesta tangosta pyörötankoon ja erilaisiin profiileihin (kuva 12). 

Tuotteiden pituus voi olla 2000–6000 mm.  

 

Kuva 12. Paketoitavat tuotteet (Luvata, 2011) 

 

3.3 Tarvittavien toimintojen erottaminen  

Vaatimuslistassa esitetään työhön liittyviä toivomuksia ja vaatimuksia. Listaa luodessa on 

tärkeää tehdä selväksi vaaditut tavoitteet ja rajoitukset, koska muuten voidaan tehdä 

virheellisiä kehitelmiä. Ominaisuudet, jotka asetetaan vaatimuksiksi, tulee olla sellaisia, joiden 

täyttämättä jättäminen aiheuttaa ajatellun konstruktion hylkäämisen. Vähimmäisvaatimukset 

on ilmaistava tarkoitukseen sopivalla tavalla, esimerkiksi ”Mahdollisuus tehdä mitoiltaan 

erikokoisia pinoja, leveys 150–300 mm, pituus 2–6 m ja korkeus 50–200 mm”. Listaan asetetut 

toivomukset otetaan huomioon sillä varauksella, ettei niistä muodostu suurta työmäärää tai 
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kustannuksia. Tämä vaatimusten erottelu on tärkeää, sillä konstruktion valinnassa arvioidaan 

rakenteen vaatimusten täyttymistä. Vaatimuslistaa voidaan pitää suunnittelun perusasiakirjana, 

joka on otettava huomioon pohdittaessa erilaisia kokonais- ja osarakenteita. Listassa esitetyt 

tiedot kappalemääristä, mitoista ja suorituskyvystä määrittelevät rakenteiden ja ratkaisujen 

luonteen. Juuri tämän takia vaatimukset on esitettävä mahdollisimman tarkkoina lukuarvoina. 

(Pahl & Beitz, 1990, s. 64.) Taulukossa 1 on esitetty työssä käytetty vaatimuslista.  

 

Taulukko 1. Pinoamislaitteen vaatimuslista 

Päätunnus V/T Ominaisuus 

Käyttö V 

Laitteen toimittava automaattisesti eikä saa rajoittaa linjan 

tuotantokapasiteettia. Henkilöresursseja ei saa lisätä laitteen toiminnan 

takia. 

Laitteen toiminta V 

Laitteen pitää käsitellä standardituotteet, jotka ovat alle 6 m pitkiä. 

Vaativimmat tuoteprofiilimuodot ovat poissuljettuja suunnittelussa ja 

laitteen käytössä. 

Laitteen toiminta V 

Pinoamislaite muodostaa vetokoneelta määrämittaan katkaistuista tuotteista 

nipun. Operaattori antaa koneelle tiedot tuotteesta, ja nippu muodostetaan 

raja-arvojen mukaisesti pituus, leveys ja paino. 

Laitteen toiminta V Pinoamislaitteen häiriötilanteissa vetokoneen toiminta ei saa pysähtyä. 

Laitteen toiminta V Toiminta sähköllä ja paineilmalla. 

Materiaalit ja geometria V 

Rakenteen on oltava riittävän kestävä. Käyttöolosuhteet: sisätila, raskas 

teollisuus ja tuotanto 2 –vuorokäynti. 

Materiaalit ja geometria T Tuotteet eivät saa naarmuuntua. 

Materiaalit ja geometria V 

Mahdollisuus tehdä mitoiltaan erikokoisia pinoja, leveys 150–300 mm, 

pituus 2–6 m ja korkeus 50–200 mm. 

Kunnossapito T 

Helppohuoltoinen, suunnittelussa huomioitava tarve energioiden 

poiskytkentään turvallisesti. 

Turvallisuus V Konedirektiivien mukaisia turvallisuusvaatimuksia noudatettava. 

Suunnittelu V Pyrittävä kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 

Suunnittelu T Valmiiden kaupallisten osaratkaisuiden hyödyntäminen, esim. kuljettimet. 

Valmistus V 

Suunnittelussa huomioitava valmistuskustannukset, esim. komponenttien 

valinnat. 

Investointikustannus T Pinoamiskonelinjan kokonaiskustannus 150 000 €. 
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3.4 Abstrahointi  

Vaatimuslistaa riveittäin abstrahoimalla pyritään korostamaan ratkaisujen yleispätevyyttä, 

jolloin saadaan selkeytettyä ongelman ratkaisua. Ensimmäisessä vaiheessa toiminnan ratkaisua 

haettaessa analysoidaan tehtävän ydinolemus. Abstrahoinnissa vaatimuslistassa olleet 

toivomukset ja vaatimukset, jotka eivät välittömästi koske toimintaa ja oleellisia ehtoja, 

jätetään pois. Lisäksi määrälliset vaatimukset muutetaan laadullisiksi sekä muotoillaan 

ongelma ratkaisuun nähden neutraaliksi. (Pahl & Beitz, 1990, s. 74.) 

 

Ensimmäisen ja toisen vaiheen jälkeen: 

- Laitteen toimittava automaattisesti eikä linjan tuotantokapasiteettia saa rajoittaa. 

Henkilöresursseja ei saa lisätä laitteen toiminnan takia. 

- Laitteen pitää käsitellä standardituotteet, jotka ovat alle 6 m pitkiä. Vaativimmat 

tuoteprofiilimuodot ovat poissuljettuja suunnittelussa ja laitteen käytössä. 

- Pinoamislaite muodostaa vetokoneelta määrämittaan katkaistuista tuotteista nipun. 

Operaattori antaa koneelle tiedot tuotteesta, ja nippu muodostetaan raja-arvojen 

mukaisesti pituus, leveys ja paino. 

- Pinoamislaitteen häiriötilanteissa vetokoneen toiminta ei saa pysähtyä. 

- Toiminta sähköllä ja paineilmalla. 

- Rakenteen on oltava riittävän kestävä. Käyttöolosuhteet: sisätila, raskas teollisuus ja 

tuotanto, 2-vuorokäynti.  

- Mahdollisuus tehdä mitoiltaan erikokoisia pinoja, leveys 150–300 mm, pituus 2–6 m ja 

korkeus 50–200 mm. 

- Konedirektiivien mukaisia turvallisuusvaatimuksia noudatettava. 

- Pyrittävä kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. 

- Pinoamiskonelinjan kokonaiskustannus 150 000 €. 

-  

Kolmannen vaiheen jälkeen vaatimuslistasta muodostetaan seuraavat yksinkertaistetut lauseet: 

- Laite toimii automaattisesti standardeilla tuotteilla. 

- Häiriötilanteessa linjan toiminta ei saa pysähtyä. 

- Laitteen toiminta on turvallista.  
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- Laite toimii sähköllä sekä pneumatiikalla ja on riittävän kestävästi valmistettu. 

Viidennessä vaiheessa ilmaistaan ongelma yhdellä lauseella: ”Sähköllä sekä pneumaattisesti 

automaattisesti toimiva laite muodostaa linjalta tulevista tuotteista halutun kokoisen pinon.”  

 

3.5 Toimintorakenteen laatiminen 

Tehtävän määrittelyn mukaisesti laaditaan pakkauslaitteen toiminnasta toimintorakenne, jossa 

kuvataan koneen kokonais- ja osatoiminnot. Kokonaistoiminto voidaan esittää jakamalla se 

osatoimintoihin. Osatoimintoja analysoimalla mahdollistetaan uusien konstruktioratkaisujen 

kehittäminen ja niiden muuntelu. (Pahl & Beitz, 1990, ss. 81–82.)  

 

Vaatimuslistassa määritettyjen vaatimusten ja toivomuksien pohjalta voidaan määrittää 

energia-, aines- ja signaalimuunnosten fysikaaliset riippuvuudet. Edellä mainittuja toimintoja 

kuvataan kuvan 13 mukaisilla symboleilla. Järjestelmän suorittama kokonaistoiminto on 

esitetty kuvassa 13. (Pahl & Beitz, 1990, s. 88.) 

 

Toimintorakenteessa määritetään laitteen kustannuksiin, turvallisuuteen, valmistettavuuteen ja 

kunnossapidettävyyteen liittyvät toiminnot. Toimintorakenne sisältää laitteen tulo- ja 

lähtösuureiden väliset riippuvuudet.  
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Kuva 13. Kokonaistoiminnon toimintorakenne  

  

Tehtävät 

Osatoiminnot 

Päätoiminto 
Tuotteiden 
siirtäminen 

linjalta 
pinoon 

Tuotteen 
sivuttaissiirto 

linjalla 

Tuotteen 
siirron 

aloitustieto 

Hihnalle 
nosto 

Hihnan liike  

Hihnan 
pysäytys 

Tuotteen siirto 
pinoon 

Päädyn tasaus 

Lautan 
kokoaminen 

Tieto 
valmiista 
lautasta 

Lautan siirto 
pinoon 

Tieto lautan 
asemasta 

Haitan nosto 

Haarukoiden 
palautus 

alkuasentoon 

Valmiin nipun 
siirto 

käärintäkoneeseen 

Tieto 
valmiista 
pinosta 

Pinon siirron 
aloitus 

Pinon siirron 
lopetustieto 

Punnitustieto 
vaa'alta 
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3.6 Turvallisuuteen, valmistettavuuteen ja kustannuksiin liittyvä toimintorakenne 

Oheistekijöiden toimintorakenne on esitetty kuvassa 14. Toimintorakenteessa on huomioitu 

kunnossapidettävyyteen, valmistettavuuteen, turvallisuuteen sekä kustannuksiin liittyvät 

toiminnot. 

 

 

Kuva 14. Oheistekijöiden toimintorakenne 

 

3.6.1 Kunnossapidettävyys  

Laitteen kunnossapidettävyyteen vaikuttavat useat samat tekijät kuin laitteen 

kokoonpantavuuteen. Kunnossapidettävyys voidaan laitteen suunnittelun aikana ottaa 

huomioon muun muassa liitostyypeillä ja asennusta helpottavilla ohjauksilla. PSK-

standardoinnissa jaetaan kunnossapidettävyyden tekijät kunnossapidettävyyden 

Tehtävät 

Osatoiminnot 

Päätoiminto Oheistekijät 

Kunnossapidettävyys ja 
valmistettavuus 

Toleranssit 

Standardit 
komponentit 

Luoksepäästävyys 

Yksinkertaisuus 

Komponenttien 
materiaali 

Turvallisuus 

Kotelointi 

Liikkuvien osien 
merkitseminen 

Suojaverkko  

Ulkoinen rakenne 

Turvakytkimet 

Kustannukset 

Komponenttien 
määrä 

Materiaali 

Mekaaniset 
ratkaisut 
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todentamiseen, luoksepäästävyyteen, vaihdettavuuteen, testattavuuteen, itsediagnostiikkaan, 

huollettavuuteen sekä vian paikannettavuuteen. Kunnossapidettävyyden eri tekijät ovat esitetty 

kuvassa 15. (PSK 6201, 2011, s. 8; Järviö, 2011, ss. 37–38.) 

 

 

Kuva 15. Kunnossapidettävyyden eri tekijät (mukailtu: Järviö, 2011, s. 37) 

 

3.6.2 Valmistettavuus 

Laitteen suunnittelussa on huomioitava valmistettavuuteen, kokoonpantavuuteen ja 

kunnossapitoon liittyvät seikat. Valmistettavuuteen voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla ja 

yksinkertaisilla rakenteilla. Laitteen kokoonpantavuuden huomioiminen on myös oleellinen 

osa koneensuunnittelua. 

 

Valmistuksen ja kokoonpanon huomioonottavaa suunnittelua nimitetään DFMA (Design For 

Manufacturing And Assembly). Kyseinen prosessi sisältää kaksi pääkohtaa (Design for 

Manufacturability) ja DFA (Design for Assembly). Näillä pääkohdilla pyritään osien määrän 

minimoimiseen, modulaarisiin rakenteisiin, erillisten kiinnitysosien välttämiseen sekä osien 

käsiteltävyyden parantamiseen. Kokoonpanon suunnittelussa on otettava huomion, miten 
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koottaviin komponentteihin tartutaan ja mistä suunnasta ne kiinnitetään. (Huang, 1996, s. 22.) 

Kokoonpantavuutta voidaan ottaa huomioon käyttämällä suuria toleransseja sekä 

helpottamalla komponenttien asemointia esimerkiksi tekemällä niihin viisteet. Kokoonpanossa 

on minimoitava kokoonpanosuuntien sekä kokoonpanoliikkeiden määrä. (Ulrich & Eppinger, 

2008, s. 229; Kalinoski, 2007, s. 14; Kuo et al., 2001, ss. 243–244.)  

 

Komponenteille tulee suunnitteluvaiheessa määrittää mahdollisimman suuret toleranssit. 

Toleransseja määritettäessä tulee kuitenkin huomioida, että laitteen toiminnallisuus, 

luotettavuus sekä laatu eivät saa kärsiä. Liian tiukat tai satunnaisesti määritetyt toleranssit 

vaikuttavat kokoonpantavuuteen sekä rakenteen toimivuuteen. (Anderson, 2010, ss. 86–87.) 

Luoksepäästävyys tulee huomioida varsinkin liitosten suunnittelussa. Huomioon otettavia 

seikkoja ovat muun muassa ympäristön ja ihmisen kehon sekä työkalujen mitat. 

Luoksepäästävyydellä voidaan vaikuttaa myös kunnossapitokustannuksiin, ja esimerkiksi 

kunnossapitoon kuluva aika voi olla lyhempi. (SFS-EN ISO 12100, 2010, s. 58.) 

 

Tuotteen rakenteen tulee olla sellainen, että sen yksinkertaistaminen on mahdollista muun 

muassa sulauttamalla toimivuuden kannalta neutraaleja osia toisiinsa. Näin kyetään 

vähentämään osien määrää konstruktiossa. Tuotteen materiaalit tulee valita niin, että ei käytetä 

liian kalliita materiaaleja tilojen asettamiin vaatimuksiin nähden. Materiaalien valinnassa tulee 

myös huomioida, että osien materiaalit soveltuvat tuotantoprosessiin. (Ulrich & Eppinger, 

2008, s. 224; Bralla, 1986, s. 1022.) 

 

3.6.3 Turvallisuus 

Koneturvallisuuden suunnittelun ja riskikartoituksen yleiset periaatteet ovat määritetty 

standardissa SFS-EN ISO 12100. Kyseinen standardi määrittelee koneiden suunnittelussa 

huomioon otettavat peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät. Turvallisuustekijät tulee 

huomioida koneensuunnittelun alkuvaiheessa. Jos turvallisuuteen liittyviä asioita ei huomioida 

suunnitteluvaiheessa, voivat kustannukset olla suuret, kun valmiiseen koneeseen tehdään 

muutoksia. Turvallisuusriskin pienentämiseksi standardissa määritetään riskin pienentäminen 

kolmiportaisella järjestelmällä. Ensimmäisellä tasolla suunnittelija pystyy huomioimaan riskit 
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jo suunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen taso on ainoa, jossa riskejä voidaan poistaa ja siten 

välttää tarvetta muihin suojaustoimenpiteisiin. Toisella tasolla otetaan huomioon käytöstä sekä 

väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit. Kolmannella tasolla puututaan aiemmilta 

tasoilta jääneisiin riskitekijöihin perehdyttämällä konetta käyttävät henkilöt laitteen riskeihin. 

(SFS-EN ISO 12100, 2010, s. 52; Siirilä & Kerttula, 2009, s. 12.) 

 

Suunnitellessaan konetta suunnittelijan tulee huomioida yleisten varotoimenpiteiden tarve. 

Huomioitavia kohtia ovat muun muassa loukkuun jääneiden poisto, koneen huollettavuus, 

koneen turvallinen erottaminen energioista, luokse pääsy huolettaviin kohteisiin sekä koneen 

ja osien riittävä kesto. (Työsuojeluhallinto, 2007, s. 10.)  

 

Koneiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon liikkuvien osien aiheuttamat mahdolliset 

vaaratilanteet. Koneen liikkuvat osat tulee mahdollisuuksien mukaan koteloida tai muuten 

estää henkilöiden sekä muun materiaalin pääsy. Avattavien suojusten tulee olla kytketty 

koneen toimintaan ja varustettu sellaisella lukitsemisella, jonka saa auki ainoastaan koneen 

ollessa pysäytettynä. Suoja-aitauksien ovien tulee olla sellaiset, että ne voidaan aina avata 

sisäpuolelta. Lyhyiden kuljettimien suojaamisessa käytetään yleisesti kaksi metriä korkeaa 

aitaa, jolla laite erotetaan ympäristöstä. Pidemmissä kuljettimissa suojaaminen toteutetaan 

koteloimalla kaikki yksittäiset vaarakohdat. (Siirilä, 2008, s. 277 ja 328; SFS-EN ISO 953, 

2009; SFS-EN ISO 1088, 1996.)  

 

Kuljettimissa tulee olla pää-/turvakytkin, jolla kuljetin voidaan kytkeä turvallisesti pois 

energioista. Jos kuljettimeen tulee sähkön lisäksi muita energioita, kuten pneumaattinen tai 

hydraulinen, on myös ne pystyttävä kytkemään pois päältä luotettavilla käsikäyttöisillä 

kytkimillä. Kun energiansyöttö katkeaa, korkeussuunnassa säädettävien kuljettimien on 

pysyttävä paikoillaan. (Siirilä 2008, s. 301.) 

 

Suojaetäisyys mahdollista onnettomuusriskiä aiheuttaviin komponentteihin on määritetty 

standardissa SFS-EN ISO 13 857. Vaaraa aiheuttavia komponentteja ovat muun muassa 

voimansiirron osat, ketjut, rattaat ja akselit. Sellaisissa tilanteissa, joissa vaaravyöhykkeen ja 
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ympäristön välillä ei ole suojausta, on henkilöstä havainnon saava turvamekanismi sijoitettava 

niin kauaksi, että vaaravyöhykettä lähestyvä henkilö ehditään havaita ajoissa. (Siirilä, 2009, s. 

381; SFS-EN ISO 13857, 2008, s. 22.)  

 

Jos laitteen käynnistymispaikalta ei kyetä näkemään koko kuljettimen alueelle, on ennen 

käynnistämistä annettava kolmen sekunnin mittainen käynnistysvaroitus. Koneessa tulee olla 

sellaiset turvakytkimet, joilla saadaan kone turvalliseen tilaan niin nopeasti kuin se on tarpeen 

turvalaitteeseen vaikuttamisen jälkeen. Turvakytkimen on oltava ensisijainen koneen käytöstä 

johtuviin pysäytystoimintoihin nähden. (SFS-EN ISO 13849-1, 2008, ss. 68–70.)  

 

Koneen rakenteen tulee olla sellainen, että se ei itsessään aiheuta vaaraa käyttäjälle tai sen 

läheisyydessä työskenteleville henkilöille. Koneen pinnan sekä ulkonevien osien 

suunnittelussa tulee välttää teräviä kulmia. Koneen tulee olla rakenteeltaan vakaa ja pystyssä, 

sekä paikallaan pysyminen on varmistettava kiinnikkeillä. Niiden suunnittelussa tulee 

huomioida kunnossa pidettävyyteen sekä kokoonpantavuuteen liittyvät seikat. Mahdollisen 

kaatumisen välttämiseksi koneen painopisteen oltava alhaalla. (Siirilä & Kerttula, 2009, ss. 

188–190.) 

 

Suunnittelun aikana arvioidaan koko ajan laitteen mekaanisten toteutuksien aiheuttamaa riskiä. 

Riskien arviointiin suunnitteluvaiheessa voidaan käyttää standardin SFS-12100 (kuva16) 

mukaista riskit huomioon ottavaa suunnittelua.  
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Kuva 16. Riskin pienentämisprosessi suunnittelijan näkökulmasta (SFS-EN ISO 12100, 2010) 

 

3.6.4 Kustannukset 

Laitteen valmistuskustannuksia pyritään pienentämään jo suunnitteluvaiheessa. 

Valmistusprosessin eri vaiheissa muodostuvia kustannuksia otetaan huomioon suunniteltaessa. 

Kuvassa 17 on esitetty valmistuskustannusten alentamiseen vaikuttavat tekijät. Eri prosessien 

kustannuksia vertaamalla voidaan valita kustannuksiltaan edullisin osaratkaisu. 
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Valmistuskustannuksiin pystytään vaikuttamaan myös vähentämällä komponenttien 

valmistuksessa käytettävien työvaiheiden määrää. (Kalpakjian & Schmid 2006, s. 11.)  

 

 

Kuva 17. Valmistuskustannusten alentaminen (Ehrlenspiel et al., 2007, s. 144) 

 

3.7 Ratkaisuperiaatteiden ideointi 

Alustavassa ideoinnissa pyrittiin hakemaan monipuolisesti toimintorakenteessa esitettyjen 

osarakenteiden toiminnoille erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Kattavan osarakenteiden ideoinnin 

jälkeen yhdistetään osarakenteiden toiminnat toisiinsa, jolloin saadaan erilaisia variaatioita 

kokonaistoiminnon suorittamiseksi. Kokonaisrakenteita yhdistettiin neljä kappaletta. Kyseiset 

rakennevaihtoehdot on esitetty kappaleissa 3.7.2–3.7.5 Kokonaisrakenne on purettu neljään 

osarakenteeseen, jotka sisältävät kuljettimen, erottelun, anturoinnin ja pinoamisen. 

Osarakenteet ovat esitetty taulukossa kaksi.  

 

Osarakenteiden ideointi jaettiin hihnan nostomekanismin, haarukoiden haittojen rakenteen, 

pinon leveyden säädön ja pinon korkeuden säädön suunnitteluun. 
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3.7.1 Ideamatriisi 

Ideamatriisiin kootaan mahdollisimman monta ratkaisuvaihtoehtoa eri osatoimintojen 

toteuttamiselle. Ratkaisuvaihtoehtoja asetetaan mahdollisimman vapaasti, koska seuraavassa 

vaiheessa matriisista karsitaan pois toteuttamiskelvottomat vaihtoehdot. Osatoimintojen 

ratkaisuvaihtoehdot on esitetty taulukossa 3.2. Ideamatriisin tekemisen jälkeen käsitellään 

osatoimintojen tehtäviä sekä ratkaisuvaihtoehtojen eri toteuttamistapoja. 

 

Taulukko 2. Ideamatriisi 

 

Osatoiminnot 

Ratkaisuvaihtoehdot 

1 2 3 4 5 

Erottelee 

tuotteet 

Hihna yläpuolisella 

haitalla 
XY- robotti 

Tuotteet 

yksitellen linjalta  

Hihna 

painovoiman 

avulla 

Siirtää tuotteet 

sivusuunnassa 
Hihna Hihnahaitoilla Ketjuhaitoilla Askelkuljetin 

 

Nostaa hihnaa 

ylös 
Ruuvi Ketju 

Hydrauli-

sylinteri 
Työntötanko 

Pneumatiikka-

sylinteri 

Lautan leveyden 

tunnistus 
Optinen anturi 

Induktiivinen 

anturi 
Rajakytkin 

  

Tasaa tuotteen  Rulla Paineilmasylinteri Hydraulisylinteri Kiila 
 

Siirtää tuotteet 

pinoon 
Haarukka ketjulla 

Haarukka 

sylinterillä 

Haarukka 

lineaariyksiköllä 

Tarrain XY- 

robotti 
Liukupinta 

Säätää pinon 

leveyden 
Hydraulinen Kuularuuvi 

Hammastanko + 

hammaspyörä 

Paineilma-

sylinteri  

Säätää pinon 

korkeuden 
Hydraulisylinteri Ketju/hihna Ruuvi 

Hammastanko+ 

hammaspyörä 

Sylinteri + 

saksinosturi 

Pinon korkeuden 

aseman tieto 
Lineaarianturi Laser Ultraäänianturi 

  

Pinon 

rullapöydän liike 
Sähkömoottori Paineilmamoottori Hydraulimoottori 
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Ensimmäinen osatoiminto on tuotteiden erottelu nipusta yksittäisiksi tuotteiksi. 

Vaihtoehtoisena ratkaisuna tuotteet tulevat linjalta yksitellen, jolloin tuotteita ei tarvitse 

erikseen erotella. Tässä tapauksessa voidaan jättää työprosessista yksi työvaihe pois.  

 

Toisena osatoimintona on tuotteiden sivuttaissiirto linjalta. Osatoiminnon tarkoituksena on 

siirtää tuotteet nostolaitteen läheisyyteen sekä muodostaa puskuria siinä työn vaiheessa, kun 

nostolaite siirtää tuotteet pinoon. 

 

Kolmas osatoiminto on hihnan/ketjun nosto. Noston tarkoitus on ottaa aikaisemmalta hihnalta 

tulevat tuotteet sivuttaissiirron tekevän linjan päälle. Nostoliike tulee olla liikkeeltään 

sellainen, että tuotteet eivät pompi hihnalla. Nosto voidaan toteuttaa nostamalla hihnaa 

pelkästään toisesta päästä tai nostamalla koko hihnaa suoraan ylöspäin.  

 

Neljäs osatoiminto on lautan leveyden tunnistus. Toiminnon tarkoituksena on tunnistaa, koska 

halutun levyinen lautta on muodostettu. Lautan leveys määritetään ennen pinoamisprosessin 

aloittamista. Lautan leveys on sama kuin paketoitavan pinon leveys. Leveyden tunnistus 

voidaan toteuttaa joko sensoreilla tai työliikkeitä laskemalla.  

 

Viidentenä osatoimintona on tuotteiden/lautan pään tasaus. Päiden tasauksen tarkoitus on 

nipun päiden saattaminen samalle tasolle. Pakkausvaatimusten vuoksi tuotteiden päät tulee 

olla samalla tasolla valmiissa pinossa.  

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tuotteet työnnetään paineilmatoimisella sylinterillä samalle 

tasolle. Tuotteet voidaan tasata hihnalla tai koottuna lauttana haarukoiden päällä. Sylinterin 

päähän asetetulla levyllä työnnetään tuotetta/lauttaa sylinterin työliikkeen verran. Hihnan 

kohdalla tuotteen tasaaminen on vaikeampaa, sillä hihnan pinnan kitka vastustaa tuotteen 

pitkittäistä liikettä. Haarukoiden päällä tuotteen tasaaminen paineilmasylinterin avulla on 

helpompaa haarukoiden liukkaan pinnan vuoksi. Jos sivuttaissiirto toteutetaan hihnalla, tulee 

päiden tasaaminen tehdä siinä vaiheessa, kun tuotteista on muodostettu lautta haarukoiden 
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päälle. Jos tuotteiden sivuttaissiirto toteutetaan ketjulla, voidaan päiden tasaaminen toteuttaa 

ennen lautan kokoamisvaihetta. 

 

Toisessa vaihtoehtoisessa konstruktiossa päiden tasaaminen toteutetaan joko hihnan tai 

vaihtoehtoisesti haarukoiden kohdalle asennetulla rullalla. Rulla nostaa tuotteita hieman irti 

hihnasta/haarukasta. Noston jälkeen rulla pyörähtää, jolloin tuotteet työntyvät vastetta päin. 

Hihnan kohdalla toteutettu päiden tasaus rullan avulla ei hidasta prosessia. 

 

Kolmannessa vaihtoehdossa tuotteiden hihnan sivuun on asetettu levy, joka kiilaa tuotteet 

samalle tasolle. Tässä vaihtoehdossa käytetään hyväksi hihnan liikettä. Kiilalla toteutetun 

vaihtoehdon heikkoutena voidaan pitää epävarmaa toimintaa sekä tuotteiden mahdollista 

kääntymistä kiilan tuottaman kitkan vuoksi. 

 

Kuudentena osatoimintona on tuotteiden siirto pinoon. Haarukoilla toteutettavassa versiossa 

tuotteet siirretään pinoon lauttana. Liukuun sekä XY-robottiin perustuvassa versiossa tuotteet 

menevät yksitellen pinoon. Pinoon siirron liikkeet tulee olla riittävän rauhalliset, jolloin 

tuotteet pysyvät yhtenäisenä lauttana siirtimen päällä. Vaihtoehtoisesti haarukat ovat pinon 

päällä ja tuotteista muodostetaan lautta pinon päälle.  

 

Lautan siirtäminen pinoon haarukoiden avulla on ideoitu neljällä erityyppisellä konstruktilolla. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa haarukan alkuasento on pinon päällä ja tuotteet kulkeutuvat 

hihnaa pitkin haarukan päälle. Tuotteiden siirtyessä haarukoiden päälle kuvassa 18 punaisella 

oleva haitta siirtyy tieltä pois. Kun lautta on muodostunut haarukan päälle, työnnetään 

paineilmatoimisella sylinterillä lautta pinon päälle. Seuraavassa vaiheessa haarukkaan 

kiinnitetty sylinteri tekee miinussuuntaan työliikkeen, jolloin lautta putoaa haarukan päältä 

pinoon. Punaisen haitan ollessa plus-asennossa se estää lautan liikkeen takaisin päin.  
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Kuva 18. Kääntyvällä haitalla toimiva lautan siirto 

 

Toisessa versiossa hihnalta tulevat tuotteet kootaan lautaksi haarukan päälle. Kun halutun 

levyinen lautta on valmis, työnnetään se paineilmatoimisella sylinterillä pinon päälle. 

Sylinterin päässä oleva ohjauspalikka kulkee kuvassa 19 vihreällä kuvattua ohjausta vasten, 

jolloin se nousee ylös ennen lautan reunaa. Kun ensimmäinen sylinteri on tehnyt plus-liikkeen, 

haarukkaan kiinnitetty sylinteri tekee miinus-liikkeen, jolloin tuotteet putoavat pinoon.  

 

 

Kuva 19. Nousevalla haitalla varustettu työnnin 

 

Kolmantena vaihtoehtoisena konstruktiona haarukassa on nouseva haitta. Haitta on merkitty 

kuvaan 20 punaisella. Haitan liikettä ohjataan pneumaattisella sylinterillä. Rakenteen toiminta-

ajatuksena on, että hihnakuljettimella tuotteet tulevat yksitellen haarukan päälle. Kun halutun 

kokoinen lautta on valmis, nousee haarukassa oleva haitta ylös ja sylinteri yksi tekee 
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työliikkeen. Ratkaisu vaatii pinoon rakennetun erillisen vasteen, joka estää tuotteiden 

paluuliikkeen sylinterin yksi tehdessä miinus-liikkeen.  

 

 

Kuva 20. Haarukkaan asennetulla nousevalla haitalla toteutettu työnnin 

 

Haarukoiden liikkeen tuottamiseen ideoitiin kolme erityyppistä konstruktiota. Liike on 

toteutettu pelkästään vaakatasossa. Liikkeen tulee olla tasainen ja nopeudeltaan sellainen, ettei 

se hidasta linjan toimintaa.  

 

Ensimmäisessä haarukan liikkeen toteutusvaihtoehdossa haarukka on kiinnitetty 

rullajohteeseen. Liike tuotetaan sähkömoottorin avulla ja välitetään ketjulla haarukkaan. 

Kuvassa 21 oikealla oleva ratas on laakeroitu akseliin, ja se pyörii vapaasti. 

Vasemmanpuoleinen ratas on kiinnitetty akseliin, ja sen avulla liike välitetään ketjulle. 

Ketjulla tuotetun liikkeen etuina ovat mahdollisuus edulliseen nopeuden säätöön rattaita 

vaihtamalla sekä haarukoiden yhdenaikainen liike. Lisäksi etuna voidaan pitää hintaa, koska 

kaikkien haarukoiden liikkeiden tuottamiseen tarvitaan ainoastaan yksi moottori.  
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Kuva 21. Ketjulla toteutettu haarukan liike 

 

Toisena vaihtoehtoisena ratkaisuna on lineaarijohde. Haarukka on kiinnitetty lineaarijohteen 

kelkkaan (kuva 22). Kelkan liike tuotetaan moottorilla, joka pyörittää johteiden välissä olevaa 

ruuvia ja siirtää kelkkaa vaakatasossa. Kyseisen konstruktion etuina voidaan pitää valmiiden 

laitteiden saatavuutta sekä varmatoimisuutta. Haittoja ovat kalliit kustannukset, sillä jokaiseen 

haarukkaan tarvitaan erillinen lineaariyksikkö ja moottori. 

 

 

Kuva 22. Lineaariyksiköllä toteutettu haarukoiden liike 
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Kolmantena vaihtoehtoisena konstruktiona on hydraulisylinterillä tuotettu haarukoiden liike 

(kuva 23). Sylinterillä tuotetaan haarukkaan lineaarinen liike. Liikkeen aikana haarukan 

alapinta nojaa liukupintaa vasten. Kyseisen ratkaisun etuna on edullinen hinta ja heikkoutena 

kuluvat osat.  

 

 

Kuva 23. Sylinterillä toteutettu haarukoiden liike 

 

Seitsemäs osatoiminto säätää pinon leveyden sekä varmistaa pinon koossa pysymisen 

käärintäkoneelle siirrettäessä. Tieto halutusta pinon leveydestä saadaan ohjaavalta 

tietokoneelta.  

 

Pinon leveyden säätö on ideoitu kahdella erityyppisellä ratkaisuvaihtoehdolla. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa pinon leveyttä säädetään hydraulisilla sylintereillä ohjatulla rullastolla. Toisessa 

vaihtoehdossa liike toteutetaan kääntyvällä rullastolla.  

 

Kahdeksas osatoiminto säätää pinon yläpinnan aseman. Pinon korkeutta säädetään, koska 

tuotteiden lasku haarukoiden päältä pinoon tulee toteuttaa mahdollisimman pienellä raolla. 
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Pinon korkeuden säätöön on ideoitu kolme erityyppistä konstruktiota. Ensimmäisessä 

ratkaisussa pinoa liikutetaan hydraulisilla sylintereillä suoraan ylöspäin (kuva 24). Toinen 

vaihtoehtoinen konstruktio on toteutettu hydraulitoimisen saksipöydän avulla. Kolmas 

vaihtoehtoinen ratkaisu on toteutettu ketjukäyttöisenä. Pinon korkeuden säädössä on otettava 

huomioon työturvallisuuteen liittyvät seikat, kuten mahdolliset hydrauliletkujen rikkoutumiset, 

jolloin pino ei saa tulla alaspäin.  

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa pinon korkeutta säädetään hydraulisilla sylintereillä. Sylinterit 

on kiinnitetty rullapöydän runkoon, ja niiden maksiminostokorkeus on 400 mm. Sylintereiden 

ollessa ala-asennossa rullapöydän yläpinnan etäisyys maasta on 700 mm. Ratkaisun hyviä 

puolia ovat yksinkertainen rakenne ja edullinen hinta. Huonoina puolina voidaan pitää 

rullapöydän suurta etäisyyttä lattiapinnasta sylintereiden ollessa ala-asennossa. 

 

 

Kuva 24. Pinon toteutus hydraulisylintereillä 

 

Toisena vaihtoehtona liike on toteutettu kolmen saksipöydän avulla (kuva 25). Saksipöytien 

liike tuotetaan hydraulisylinterien avulla. Saksipöytien etuja ovat edullisuus, yksinkertainen 

rakenne sekä suuri liikerata.  
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Kuva 25. Pinon noston toteutus saksinosturilla 

 

Kolmantena vaihtoehtoisena ratkaisuna on ketjukäyttöinen nosto. Ketjuja ohjataan 

sähkömoottorin avulla. Etuina kyseisessä konstruktiossa on suuret liikeradat, edulliset ja 

standardit komponentit. Kuvassa 26 on esitetty ketjukäyttöisen noston toteuttaminen. 

 

 

Kuva 26. Pinon nosto ketjukäytöllä 
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Yhdeksäs osatoiminto antaa pinon yläreunan korkeustiedon laitteistolle. Pinon korkeuden 

aseman tiedolla määritetään, kuinka korkealta tuotteet pudotetaan pinoon. Osatoiminto 

voidaan toteuttaa vaijerianturilla, magneettinauha-anturilla, optisella anturilla ja absoluuttisella 

asema-anturilla tai niiden yhdistelmillä. 

 

Kymmenes osatoiminto on pinon rullapöydän liike. Rullapöydällä siirretään valmiiksi koottu 

pino käärintäkoneeseen. Valmiin pinon tulee pysyä koossa käärintäkoneeseen siirrettäessä. 

Rullapöydän liikkeiden tulee olla riittävän rauhallisia, koska sillä varmistetaan pinon 

pysyminen koossa.  

 

Seuraavassa vaiheessa karsitaan ideamatriisista taloudellisesti tai rakenteellisesti huonot 

vaihtoehdot (taulukko 3). Jäljelle jääneistä osatoimintovaihtoehdoista yhdistellään 

mahdollisimman monta kokonaisratkaisuvaihtoehtoa.  

 

Taulukko 3. Hylätyt osaratkaisuvaihtoehdot morfologisessa laatikossa 

 

Osatoiminnot 

Ratkaisuvaihtoehd

ot 1 2 3 4 5 

Erottelee tuotteet 

Hihna 

yläpuolisella 

haitalla X-Y robotti 

Tuotteet yksitellen 

linjalta 

 

Hihna 

painovoiman 

avulla 

Siirtää tuotteet 

sivusuunnassa Hihna Hihnahaitoilla Ketju haitoilla Askelkuljetin 

 

Nostaa hihnaa ylös Ruuvi Ketju 

Hydrauliikka-

sylinteri 

Pneumatiikka-

sylinteri 

 
Lautan leveyden 

tunnistus Optinen anturi 

Induktiivinen 

anturi Rajakytkin 

  
Tasaa tuotteen  Rulla Paineilmasylinteri Hydraulisylinteri Kiila 

 
Siirtää tuotteet 

pinoon Haarukka ketjulla 

Haarukka 

sylinterillä 

Haarukka 

lineaariyksiköllä 

Tarrain X-Y 

robotti Liukupinta 

Säätää pinon 

leveyden Hydraulinen Kuularuuvi 

Hammastanko+  

hammaspyörä Paineilma sylinteri 

 Säätää pinon 

korkeuden Hydraulisylinteri Ketju/hihna Ruuvi 

Hammastanko+  

hammaspyörä 

Sylinteri + 

saksinosturi 

Pinon korkeuden 

aseman tieto Lineaarianturi Laser Ultraäänianturi 

Absoluuttinen 

asema-anturi Vaijerianturi 

Pinon rullapöydän 

liike Sähkömoottori Paineilmamoottori Hydraulimoottori 
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Ratkaisuja verrattiin kohta kohdalta vaatimusluettelossa esitettyihin vaatimuksiin. Jos ratkaisu 

ei täyttänyt vaatimusluettelon vaatimuksia, ne hylättiin. Perusteet osatoimintojen ratkaisujen 

hylkäyksille on esitetty taulukossa neljä.  

 

Taulukko 4. Perustelut hylätyille ratkaisuvaihtoehdoille 

Osatoiminto 
Hylätyt 

ratkaisuvaihtoehdot 
Perustelut hylkäykselle 

Erottelee tuotteet 5 Heikko toimintavarmuus 

Siirtää tuotteet 

sivusuunnassa 4 

Ei toimisi yksinään, jouduttaisiin käyttämään lisänä 

hihnaa/ketjua 

Nostaa hihnaa 

ylös 

1 Kallis ratkaisu 

4 Nostovoima vähäinen ja liike vaikea toteuttaa tasaisesti 

Siirtää tuotteet 

pinoon 3 Kallis ratkaisu 

Tasaa tuotteen  

3 Turhan raskas 

4 Heikko toimintavarmuus 

Säätää pinon 

leveyden 

2 Kallis ratkaisu 

4 Voima ei riitä 

Säätää pinon 

korkeuden 

3 Kallis ratkaisu 

4 Vaatii suojauksen 

Pinon 

rullapöydän liike 

2 Sähköisiä ratkaisuja markkinoilla valmiina 

3 Sähköisiä ratkaisuja markkinoilla valmiina 

 

Jäljelle jääneistä osatoiminnoista yhdistettiin kokonaisratkaisuvaihtoehdoiksi taulukkoon viisi 

yhdeksän kappaletta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtoja luotaessa suoritettiin 

karkea karsinta hyvin samantyyppisten ratkaisujen välille. Kokonaisratkaisuvaihtoehdoiksi 

pyrittiin saamaan hyvin erityyppisiä kokonaisuuksia. Ratkaisuvaihtoehdot on esitetty 

taulukossa 5. Ratkaisuvaihtoehtojen karsinnassa pyrittiin poistamaan liian kalliit ratkaisut. 

Valinnoissa ei otettu huomioon anturointiin liittyviä asioita. Riskinä ratkaisuvaihtoehtojen 
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karsimisessa voidaan pitää toteuttamiskelpoisten ratkaisujen pois jäämistä. (Pahl & Beitz, 

1990, s. 133.) 

 

Taulukko 5. kokonaisratkaisumallien osarakenteiden ratkaisuvaihtoehdot 

  

Osatoiminnot 
Erottelee 

tuotteet 

Siirtää tuotteet 

sivusuunnassa 

Nostaa 

hihnaa ylös 

Tasaa 

tuotteen  

Siirtää 
tuotteet 

pinoon 

Säätää pinon 

leveyden 

Säätää 
pinon 

korkeuden 

Pinon 
rullapöydän 

liike 

R
at

k
ai

su
v
ai

h
to

eh
d

o
t 

1 

Hihna 

yläpuolisella 

haitalla 

Hihna 
haitoilla 

- Rulla 
Haarukka-
nostimet 

Hydraulinen Ketju/hihna 
Sähkö- 
moottori 

2 

Hihna 

yläpuolisella 
haitalla 

Hihna - 
Paineilma- 

sylinteri 

Haarukka-

nostimet 
Hydraulinen Ketju/hihna 

Sähkö- 

moottori 

3 
Hihna 
yläpuolisella 

haitalla 

Ketju haitoilla - 
Paineilma- 

sylinteri 
Liukupinta Hydraulinen 

Sylinteri + 

saksinosturi 

Sähkö- 

moottori 

4 

Tuotteet 

yksitellen 

linjalta 

Hihna Ketju 
Paineilma- 
sylinteri 

Liukupinta Hydraulinen Sylinterit 
Sähkö- 
moottori 

5 

Tuotteet 

yksitellen 
linjalta 

Hihna 

haitoilla 

Hydrauliikka- 

sylinteri 
Rulla 

Haarukka-

nostimet 
Hydraulinen Ketju/hihna 

Sähkö- 

moottori 

6 
Tuotteet 
yksitellen 

linjalta 

Ketju haitoilla Ketju Rulla 
Haarukka-

nostimet 
Hydraulinen Ketju/hihna 

Sähkö- 

moottori 

7 

Tuotteet 

yksitellen 

linjalta 

Hihna 
haitoilla 

Hydrauliikka- 
sylinteri 

Paineilma- 
sylinteri 

Haarukka-
nostimet 

Hydraulinen 
Hydrauli- 
sylinteri 

Sähkö- 
moottori 

8 

Tuotteet 

yksitellen 
linjalta 

Hihna 
Hydrauliikka- 

sylinteri 

Paineilma- 

sylinteri 

Haarukka-

nostimet 
Hydraulinen Ketju/hihna 

Sähkö- 

moottori 

9 X-Y robotti -  -   - 
Tarrain X-

Y robotti 
Hydraulinen - 

Sähkö- 

moottori 

 

Koska ratkaisuvaihtoehtoja on useita, suoritetaan vaihtoehdoille taulukon kuusi mukainen 

karsinta. Taulukossa 6 on esitetty vaatimusluettelon vaatimukset, joihin ratkaisuvaihtoehtoja 

verrataan. Taulukkoon merkitään plussalla kohdat, jotka täyttävät vaatimukset, ja miinuksella 

kohdat, jotka eivät täytä vaatimuksia. Huomautukset-sarakkeessa perustellaan hylkäyksen 

syyt. Päätökset-kohdassa merkitään plussalla jatkokehitykseen valitut ratkaisut ja miinuksella 

hylätyt ratkaisut.  
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Taulukko 6. Ratkaisuvaihtoehtojen valintataulukko 

R
at

k
ai

su
v
ai

h
to

eh
d
o
t 

Laitteen toimittava automaattisesti  

P
ää

tö
ks

et
 

  

Laitteen pitää käsitellä standardituotteet 

  

Häiriötilanteissa vetokoneen toiminta ei saa pysähtyä 

  

Toimii sähköllä, pneumaattisesti ja hydraulisesti 

  

Kestävä rakenne 

  

Mahdollisuus tehdä mitoiltaan erikokoisia pinoja 

  

Täytettävä turvallisuusvaatimukset 

  

Kustannustehokas ratkaisu 

  

Pienet tilavaatimukset laitteelle 

  Huomautukset 

1 - + + + + + + - - 

 

+ 

2 - + + + + + + - - Heikko toimintavarmuus - 

3 - + + + + + + - - Poikkeaa vähän aiemmista - 

4 + + + + + + + + + 

 

+ 

5 + + + + + + + + + 

 

+ 

6 + + + + + + + + + Poikkeaa vähän aiemmista - 

7 + + + + + + + + + Poikkeaa vähän aiemmista - 

8 + + + + + + + + + Poikkeaa vähän aiemmista - 

9 - + + + + + + - + 

 

+ 

            

            Valintakriteerit 

 

Päätökset 

 (+) Kyllä 

 

(+) Kehitetään eteenpäin 

 (-) Ei 

 

(-) Karsitaan 

 (?)  Tiedonpuute 

 

(?) Hankitaan lisätietoa 

 (!) Vaatimuslista tarkistettava 

 

(!) Muutetaan vaatimuslistaa 

  

Edellä kuvatun valintataulukon perusteella jatketaan ensimmäisen, neljännen, viidennen ja 

yhdeksännen vaihtoehdon kehittämistä. Jokaisesta vaihtoehdosta luotiin Solidworks 
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2011 -ohjelmalla karkeat konstruktiot, joiden avulla voitiin tarkentaa laitteen osien määrää ja 

niiden vaatimuksia. Solidworks-mallien avulla etsittiin tuotteista mahdollisia kipupisteitä, 

jotka saattava estää kyseisen mallin järkevän toiminnan. Ratkaisumallien karkeiden 3D-

mallien perusteella analysoidaan ratkaisujen toiminnan hyviä ominaisuuksia ja niiden 

heikkouksia. Näitä malleja käytettiin myöhemmin kehitettäväksi valittavan konstruktion 

valinnassa.  

 

3.7.2 Vaihtoehto 1 

Ensimmäinen rakenne perustuu alkuperäiseen tehtävänantoon, jossa työpöydälle nostetaan 

nipussa kupariset tuotteet ja laite erottelee ne yksitellen sekä pinoaa ne valmiiksi ennen 

käärintäkonetta.  

 

Laitteen toiminta perustuu nousevassa kulmassa olevaan hihnaan. Hihnaan on asennettu 

haittoja, jotka kääntävät siirron aikana tuotteet suoraan kiinni haittoihin. Hihnan yläpuolelle 

asetetun haitan (kuvassa 27 punainen) tehtävänä on irrottaa päällekkäiset tuotteet toisistaan. 

Hihnan suoralle osalle kootaan tuotteista lautta, joka nostetaan haarukoiden avulla 

pystysuunnassa liikkuvaan pinoamistasoon. Hihnan liike on toteutettu laitteiston päässä 

olevalla sähkömoottorilla. Liikettä ohjataan askelittain. Lautan muodostuttua hihna 

pysäytetään siksi aikaa, kun haarukat ovat tehneet työliikkeensä. Haarukoiden liike toteutetaan 

lineaarisella ruuvilla. Pinoamispöydän pystysuuntainen liike on toteutettu hydraulisylinterillä 

ja asematiedot lineaarianturilla. Pinoamispöydän rullien liike on toteutettu sähkömoottorilla.  
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Kuva 27. Haittaan perustuva tuotteiden erottaminen 

 

Ratkaisumallin vahvuudet 

- Joustava toiminta 

- Laitteen toimintahäiriöt eivät pysäytä vetokoneen toimintaa 

Ratkaisumallin heikkoudet 

- Toimintavarmuus 

- Ylimääräinen työvaihe (tuotteet nippuun ja uudelleen erittely) 

 

3.7.3 Vaihtoehto 4 

Vaihtoehdossa neljä tuotteet kulkevat hihnalla yksitellen jatkuvana ketjuna (kuva 28). Hihnan 

päässä on määrättyyn kulmaan asetettu liukupinta, jota pitkin tuotteet liukuvat pinoon. 

Pinoamispöytä liikkuu sivu- ja pystysuunnassa siten, että pinoamispöytä täyttyy kerroksittain 

oikealta vasemmalle. Lisäksi pino kallistuu tarvittavaan kulmaan. Työpöydän hihnojen liike 

on toteutettu sähkömoottorilla. Liukupintojen kulmansäätö toteutetaan kuularuuvin avulla. 

Pinon kallistus on toteutettu hydraulisylintereillä. Pinon sivuttaisliike on toteutettu 

kuularuuvin avulla. 
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Kuva 28. Liukupintaan perustuva tuotteiden pinoaminen 

 

Ratkaisumallin vahvuudet 

- Joustava toiminta 

- Pieni komponenttien määrä linjassa 

- Sopii erimuotoisille kappaleille 

Ratkaisumallin heikkoudet 

- Liukumisen hallinta, kappaleiden luisuminen vinossa 

- Pinoamispöydän suuri komponenttien määrä 

- Pinoamispöydän monimutkaiset rakenteet 

- Toimintahäiriö pysäyttää vetokoneen toiminnan 
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3.7.4 Vaihtoehto 5 

Vaihtoehdossa viisi tuotteet tulevat hihnalta yksitellen (kuva 29). Hihnan päässä tuotteista 

kootaan haarukoiden päälle pinon levyinen lautta. Paineilmakäyttöisellä työntimellä lautta 

siirretään pinon päälle. Seuraavassa vaiheessa haarukat siirretään takaisin alkuasentoonsa, 

jolloin työntimessä olevat haitat estävät lautan siirtymisen takaisin hihnalla. Pino liikkuu 

pystysuunnassa siten, että haarukan ja pinon pinnan väliin jää mahdollisimman pieni rako. 

Tässä vaihtoehdossa sivuttaisliike on toteutettu hihnalla ja haarukoiden liike ketjulla. Pinon 

korkeuden säätö on toteutettu ketjulla ja asematieto lineaarisella anturilla.  

 

 

Kuva 29. Haarukkanostimeen perustuva tuotteiden pinoamislaite 

 

Ratkaisumallin vahvuudet 

- Joustava toiminta 

- Yksinkertainen rakenne 

 

Ratkaisumallin heikkoudet 

- Toimintahäiriö pysäyttää vetokoneen toiminnan 
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3.7.5 Vaihtoehto 9 

Vaihtoehto yhdeksän perustuu XY-tasossa toimivaan robottiin (kuva 30). Robotin varressa on 

tarrain, jolla tuotteet nostetaan yksitellen nipusta. Kyseisessä vaihtoehdossa konenäön avulla 

nipusta valikoidaan nostettavat tuotteet. Kun tuote on otettu vihreisiin tarraimiin kiinni, 

siirretään se kuvan oikeassa reunassa olevan rullapöydän päälle. Liike tässä vaihtoehdossa 

tuotetaan lineaarisilla moottoreilla. Tarraimen liike toteutetaan paineilmasylintereillä. Pinon 

liike käärintäkoneen suuntaan toteutetaan sähkömoottorilla. Kyseinen ratkaisumalli toimii 

myös yksittäin linjalta tulevien tuotteiden pinoamislaitteena.  

 

 

Kuva 30. XY-robotilla toteutettu tuotteiden pinoaminen 
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Ratkaisumallin vahvuudet 

- Joustava toiminta 

- Laitteen toimintahäiriöt eivät pysäytä vetokoneen toimintaa 

Ratkaisumallin heikkoudet 

- Toimintavarmuus 

- Ylimääräinen työvaihe (tuotteet nippuun ja uudelleen erittely) 

 

3.8 Kehitettävän konstruktion valinta 

Neljän vaihtoehtoisen konstruktioratkaisun väliltä valittiin parhaiten vaatimukset täyttävä 

konstruktio jatkosuunnittelun pohjaksi. Valinnassa käytettiin vaatimusluettelossa määitettyjä 

vaatimuksia ja toivomuksia. Vaatimuksille asetettiin suuremmat painokertoimet ja 

toivomukset huomioitiin pienimmillä painokertoimilla. Arviointi suoritettiin VDI2225:n 

mukaisella asteikolla 0–4. Asteikko oli karkea, koska muunnelmien ominaisuuksia ei tunnettu 

riittävän tarkasti. Asteikon arvo nolla tarkoittaa ratkaisua, joka on paljon keskitason 

alapuolella, arvo kaksi tarkoitta keskitasoa ja neljä paljon keskitason yläpuolella olevaa 

ratkaisua. (Pahl & Beitz, 1990, 147–152.)  
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Taulukko 7. Ratkaisuvaihtoehtojen arviointi 

Arvostelukriteerit 

Painokerroin Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 4 Vaihtoehto 5 Vaihtoehto 9 

gi 

Arvo 

wj 

Arvo 

giwj 

Arvo 

wj 

Arvo 

giwj 

Arvo 

wj 

Arvo 

giwj 

Arvo 

wj 

Arvo 

giwj 

Kustannukset 0,15 3 0,45 1 0,15 3 0,45 1 0,15 

Tehokkuus 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 1 0,05 

Naarmut 0,15 1 0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6 

Toimintavarmuus 0,15 1 0,15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 

Kunnossapito 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 3 0,15 

Automaattinen 0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Turvallinen 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Erimuotoiset 

kappaleet 

0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,2 

Kaupalliset osat 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,2 

Kestävä 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Yhteensä ∑gi 1 ∑wj ∑gjwi ∑wj ∑gjwi ∑wj ∑gjwi ∑wj ∑gjwi 

 1 17 1,85 20 2 29 2,85 28 2,7 

 

Valintataulukon 7 koonnoksen perusteella viides vaihtoehto sai suurimmat pisteet (2,85), joten 

laitteen suunnittelu aloitettiin viidennen vaihtoehdon mukaan. Vaihtoehdon osarakenteeksi 

valikoitui taulukon mukaisesti hihnatoiminen kuljetin, ketjukäyttöinen haarukka ja pinon 

liikkeen toteutus ketjutoimisesti.  

 

3.9 Suunnittelu 

Laitteiston toimintaperiaatteeksi valittiin vaihtoehto viisi. Kyseisessä toiminnassa 

hihnakuljettimella siirretään tuotteet yksi kerrallaan haarukoiden päälle. Haarukat sijaitsevat 

lautan kokoamisvaiheessa pinon päällä. Kun haarukoiden päälle on muodostettu halutun pinon 

levyinen lautta, siirretään se työntimellä vasteena toimivaa rullaa päin. Työnnin estää 

tuotteiden liikkumisen takaisin haarukoiden pintaa pitkin. Seuraavassa vaiheessa haarukat 

vetäytyvät, jolloin tuotteet putoavat yksitellen pinoon. Tuotteiden pudottua pinoon työnnin 

tekee miinus-liikkeen ja pino laskee tuotteen paksuuden verran alaspäin, minkä jälkeen 

haarukat suorittavat plus-liikkeen ja palaavat pinon päälle. Lisäksi laitteistolle on asetettu 



56 

 

 

 

vaatimukseksi ohiajon mahdollisuus sellaisille tuotteille, joita ei ajeta käärintäkoneeseen tai 

joita ei voida pinota kyseisellä laitteella.  

 

Määrääviä tekijöitä laitteiston koon osalta ovat vetokoneen pöydän korkeus (875 mm) sekä 

vetokoneen sylinteri, joka sijaitsee linjan takana (kuva 3.c). Sylinterin sijainnin vuoksi 

laitteisto on suunniteltava tuotteen tulosuunnasta katsottuna vasemmalle puolelle. Laitteiston 

maksimileveys on noin 2500 mm. Pinon syötön minimikorkeus käärintäkoneeseen nähden on 

300 mm. On huomioitava, että linjalla joudutaan välillä työskentelemään käsin, joten 

ergonomian kannalta linjan korkeuden tulee olla 700–900 mm. Lisäksi suunnittelussa on 

otettava huomioon työturvallisuuteen liittyvä seikat.  

 

Vetopöydän vanhan linjan 3D-malli on esitetty kuvassa 31. Linjassa on hihnakuljettimia kuusi 

kappaletta. Hihnojen leveys on 350 mm. Rullien ulkoreunasta mitattuna kolmen ensimmäisen 

hihnan pituus on 690 mm. Kolme seuraavaa hihnaa rullien ulkoreunasta mitattuna on 

1190 mm. Hihnojen välissä on 310 mm:n rako. Hihnojen väli vaikuttaa poikittaisen hihnan 

valintaan.  

 

 

Kuva 31. Vetopöydän kuljetin 
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Laitteen rakenteen suunnittelu jaotellaan poikittaissiirron suunnitteluun hihnatoimisesti, lautan 

siirtoon haarukoilla sekä pinon tukirakenteen, leveyden ja sen liikuttamisen suunnitteluun.  

 

Suunnittelu toteutetaan pienimpien taivutusjäyhyyksien omaavien tuotteiden ja massaltaan 

suurimpien tuotteiden mukaan. Nämä tuotteet ovat profiililtaan 5*50 mm (lattatanko), 30 mm 

(pyörötanko) ja 12*150 mm (lattatanko). Pienin taivutusjäyhyys on laskettu kaavassa 1. 

Taivutusjäyhyys vaikuttaa hihnojen ja haarukoiden välisiin maksimietäisyyksiin. Suurimmat 

tuotteen massat vaikuttavat haarukoiden ja niiden tukirakenteiden konstruktion suunnitteluun. 

Tuotteiden maksimitaipumaksi määritettiin 10 mm, jolloin laskennan perusteella tukien 

välinen maksimietäisyys on 1400 mm.  

 

Suorakaideprofiilin aksiaalinen neliömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝐼𝑧 =
𝑏ℎ3

12
,         (1) 

missä   b on profiilin leveys [mm]  

h on profiilin korkeus [mm] 

 

Pyörötangon aksiaalinen neliömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝐼𝑧 =
𝜋∗𝑑4

64
,        (2) 

missä   d on pyörötangon halkaisija. 

 

Haarukoiden väliin jäävän tangon massa lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝑚 = ℎ ∗ 𝑏 ∗ 𝑙 ∗  𝜌,       (3) 

missä   h on profiilin korkeus  [m] 

  b on profiilin leveys [m]    

  l on haarukoiden väliin jäävän tangon pituus [m] 

𝜌 on kuparin tiheys [8,96
𝑘𝑔

𝑚3] 

 

Tangon maksimitaipuma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦
𝑙

2
=  

5∗𝑚∗𝑔∗𝑙3

384∗𝐸∗𝐼
,      (4) 
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missä  m on tangon massa [kg] 

  E on kimmomoduuli [Mpa] 

  I on neliömomentti [m
4
]
 

𝑙 on tangon vapaan osuuden pituus [m] 

  

3.9.1 Poikittainen linja 

Linjan tehtävänä on muodostaa haarukoiden päälle halutun kokoinen lautta tuotteista sekä 

muodostaa puskuria vetokoneelta tuleville tuotteille siksi aikaa, kun haarukat siirtävät lautan 

pinoon. Tässä ratkaisussa käytetään valmiina olevan linjan komponentteja hyödyksi. Tällä 

hetkellä käytössä olevan linjan runkoa pyritään hyödyntämään suunnittelun pohjana. Linjan 

suunnittelun vaatimuksena on toimintavarmuus sekä tuotteiden naarmuuntumisen estäminen. 

Linjan suunnittelussa huomioitavia kohtia ovat myös kättelytiedot linjan aiemman osan kanssa 

sekä se, mistä kohdasta aloitetaan uuden automaatio-ohjelman ohjelmointi.  

 

Linjan rungon konstruktioon vaikuttavia tekijöitä ovat tuotteen tulosuunnasta oikealla oleva 

vetopöydän sylinteri (kuva 32), joka estää linjan toimintojen rakentamisen oikealle puolelle. 

Toisena määräävänä tekijänä on aikaisemman linjan korkeus 875 mm, joka on määräävä tekijä 

suunniteltavan linjan konstruktiolle. Kolmas määräävä tekijä on laitteen 

maksimikokonaisleveys (2500 mm). Neljäs määräävä tekijä on korkeus. Laite ei saa ylittää 

3000 mm:n korkeutta, koska laitteen yläpuolella on siltanosturi. Linja on suunniteltu siten, että 

pitkittäin olevien hihnojen väleihin asetetaan poikittaiset hihnat. Poikittaisten hihnojen liike 

tuotetaan sähkömoottorin avulla.  
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Kuva 32. Poikittaisen hihnan rakenne 

 

 Hihnan nosto toteutetaan neljällä hydraulisella sylinterillä. Poikittainen hihna on nivelletty 

käyttöakselin puolelta, joten nostettaessa hihnaa ylös pelkästään hihnan vasen puoli nousee. 

Hihnaa nostetaan 50 mm ylöspäin, jolloin tuotteet irtoavat pitkittäisestä hihnasta ja 

kiinnittyvät sivuttain olevaan hihnaan. Hihnan nostoa ohjataan venttiilillä. Nostettavan 

rakenteen kokonaismassa on 1500 kg. Rakennetta nostetaan (NTS6U-40) sylinterillä. 

Sylinterille tuleva maksimikuorma on 1800 kg. Yksittäisen sylinterin nostokapasiteetti on 

2000 kg. Neljällä sylinterillä pystytään nostamaan 8000 kg:n massa.  

 

3.9.2 Haarukat 

Haarukoiden tehtävänä on siirtää halutun kokoinen lautta pinoon. Suunnittelun perusteena on 

mahdollisimman pienellä kitkalla varustettu haarukan yläpinta. Lisäksi pinon tasaisen 

muodostumisen kannalta haarukoiden on oltava mahdollisimman ohuita, jolloin estetään 

tuotteiden irtoaminen haarukasta väärässä asennossa.  
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Haarukoiden maksimipituus on 900 mm ja lautan maksimipaino 135 kg/m. Haarukoiden 

välinen maksimietäisyys on 1500 mm, jolloin yhdelle haarukalle tulee 90 kg:n kuorma. 

Haarukan materiaaliksi valittiin rakenneteräs 10x100 mm S355J0. 

 

Suurin haarukoihin kohdistuva kuorma tulee, kun korkeudeltaan 50 mm:n profiilista 

muodostetaan 300 mm leveä lautta. Alla on laskettu lautasta aiheutuva kuorma, kun oletetaan 

haarukoiden väliseksi etäisyydeksi 1500 mm.  

 

Lautasta aiheutuva kuorma lasketetaan seuraavalla kaavalla: 

𝑚 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑙 ∗ 𝜌        (5) 

missä   b on lautan leveys [m] 

  h on lautan korkeus [m] 

  l on yhden haarukan kantaman lautan pituus [m]
 

  𝜌𝑘 on kuparin tiheys [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

Suunniteltu haarukan konstruktio mittoineen on esitetty kuvassa 33. Haarukan mittojen 

mukaan tarkistetaan kaavassa 8 haarukan taipuma maksimikuormalla.  

 

Haarukkaan vaikuttava maksimivoima lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎        (6) 

missä,  m on lautasta aiheutuva kuorma [m] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑘𝑔

𝑠2 ] 

 

Yksitäiselle haarukalle tulee maksimissaan 101 kg:n kuorma. Kuorman keskipiste on haarukan 

oikeassa reunassa 700 mm:n kohdalla.  

 

Haarukan aksiaalinen neliömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝐼𝑧 =  
𝑏∗ℎ3

12
,         (7) 

missä   b on haarukan leveys [mm] 
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  h on haarukan korkeus [mm] 

 

Haarukanpään suurin taipuma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

𝑣(𝐿) =
𝐹∗𝐿3

3𝐸𝐼
,        (8) 

missä  F on haarukkaan kohdistuva voima [N] 

  E on kimmomoduuli [Mpa] 

  I on aksiaalinen neliömomentti [m
4
] 

 

Kuva 33. Haarukan mitat 

 

3.9.3 Pinon rakenne 

Pinon rakenteen tehtävänä on tukea muodostettua pinoa sekä siirtää halutun kokoinen pino 

käärintäkoneeseen. Pinon leveys säädetään siirtämällä ulompia rullia. Pinoaminen tapahtuu 

haarukoiden avulla. Pinoamislaitteessa oleva haitat estävät lautan siirtymisen takaisin hihnan 

suuntaan sekä suoristavat lautan halutun pinon suuntaiseksi. Pinon korkeuden säätö 

toteutetaan sähkömoottorilla ohjattujen ketjujen avulla.  

 

Pinon rullien valintaan vaikuttavat tuotteiden painon tuoma kuorma (3000 kg). Rullien 

tehtävänä on myös siirtää valmis pino käärintäkoneeseen. Pinoamislaitteen rullien päältä 

tuotteet siirretään nipussa käärintäkoneeseen, joten sivussa olevien tukien kitkan tulee olla 

vähäinen. Tuotteiden käärintäkoneelle siirron vuoksi on vaakarulliin asennettu ketjukäyttöinen 

veto.  
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Korkeuden säädössä päädyttiin ketjukäyttöiseen nosturiin (kuvat 34 ja 35), jolla on 

mahdollista ajaa pino hyvin alas (300 mm). Pinon ala-asentoa tarvitaan silloin, kun suoritetaan 

ohiajoa eli tuotteita ei ajeta käärintäkoneelle vaan kootaan suuri maksimissaan 3000 kg:n 

kuorma pinoamislaitteelle. Ohiajettu kuorma siirretään siltanosturin avulla VAK:iin. Pinon 

tulee nostolaitteen avulla nousta vaakarullien kohdalta 875 mm:n korkeuteen. Nosturin on 

kyettävä nostamaan pinon runko sekä tuotteiden paino. Nosturiin valittiin ketjuksi 1” ketju. 

Yksittäinen ketju kestää 6000 kg. Rakennetta nostetaan kahdeksalla ketjulla. Rakenteen 

omapaino on 1000 kg ja tuotteiden aiheuttama maksimipaino on 3000 kg. Ketjut kestävät 

kyseisen kuorman kymmenkertaisella varmuudella.  

 

Pinon noston yläpuolisen akselin mitoitus on laskettu seuraavassa. Akseliin vaikuttaa vapaa 

taivutus keskeltä, sillä molemmat päät on laakeroitu. Yhteen 270 mm pitkään akseliin 

vaikuttaa maksimissaan 750 kg:n kuorma. Akselin materiaali on pyöröputki (S355J0). 

 

Akseliin kohdistuva suurin sallittu jännitys lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 =
𝑅𝑒

𝑛
,         (9) 

missä  n on varmuusluku [-] 

  Re on myötöraja [Mpa] 

 

Yksittäisen nostotolpan yläpään akseliin kohdistuva voima lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑎,        (10) 

missä  m on akseliin kohdistuva kuorma [kg] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑚

𝑠2] 

 

Riittävä akselin halkaisija on määritetty seuraavalla kaavalla: 

 

𝐷 = √
32(𝐹∗

𝑙

2
)

𝜋∗𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙

3

,        (11) 

missä  F on akseliin kohdistuva voima [N] 

  𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 on suurin sallittu jännitys [Mpa] 
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Alla on laskettu pinon moottorin vaatima sähköteho, akseleiden liitoksissa käytettävien 

kuorikytkimien kesto sekä pinon kuorman mitoitus. Koska kuorikytkimen kesto on rajoittava 

tekijä, mitoitetaan akselin halkaisija pienimmän mahdollisen kuorikytkimen mukaan. 

 

Pinon sekä pinoamislaitteen rullapöydän massasta aiheutuva voima on laskettu seuraavalla 

kaavalla: 

𝐹𝑘𝑜𝑘 = 𝑚𝑝𝑖𝑛𝑜 ∗ 𝑎       (12) 

missä  𝑚𝑝𝑖𝑛𝑜 on pinon massa [kg] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑚

𝑠2] 

 

Vetoakselin pyörimisnopeus lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑛 =
𝑣

𝜋∗𝐷
,        (13) 

missä   v on ketjun nopeus [
𝑚

𝑠
] 

  D on ketjupyörän halkaisija [m] 

 

Akselin vääntömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑇 = 𝐹𝑘𝑜𝑘 (
𝐷

2
),        (14) 

missä  𝐹𝑘𝑜𝑘 on pinon nostoon tarvittava voima [N] 

  D on ketjupyörän halkaisija [m] 

 

Ketjunsiirtoteho lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑃1 = 𝐹𝑘𝑜𝑘 ∗ 𝑣,        (15) 

missä  𝐹𝑘𝑜𝑘 on pinon nostoon tarvittava voima [N] 

  𝑣 on ketjun nopeus [
𝑚

𝑠
] 

 

Sähkömoottorin lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑃2 =
𝑝1

𝑛
,        (16) 

missä  𝑃1 on ketjun siirtoteho [kW] 

  n on hyötysuhde [-] 

 

Akselikohtainen vääntömomentti lasketaan jakamalla tarvittava vääntömomentti kahdella 
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𝑇𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 =
𝑇

2
        (17) 

 

Valitaan kuorikytkimeksi KKT-060, kuorikytkin kestää 1980 Nm:n vääntömomentin. Valitun 

kuorikytkimen mukaan tarkastetaan 60 mm akselin kesto leikkausjännityksen osalta.  

60 mm akselin vääntövastus lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑊𝑣 =
𝜋∗𝑑3

16
        (18) 

 

Akseliin väännöstä aiheutuva leikkausjännitys lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝜏𝑣 =
𝑇

𝑊𝑣
,        (19) 

missä   𝑊𝑣 on vääntövastus [mm
3
] 

  T on akseliin kohdistuva vääntömomentti [N] 

 

Halkaisijaltaan 60 mm:n akseli (FE52) kestää leikkausjännityksestä aiheutuvat rasitukset. 

 

 

Kuva 34. Pinon nostolaite 
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Kuva 35. Pinoamislaitteen rakenne  

 

3.10 Viimeistely 

Viimeistelyvaiheessa mallinnetuille kokoonpanoille sekä osille määritettiin Luvata Oy:n 

omalla Solidworks-makrolla (kuva 36) osanumerot, materiaalit, mitat ja kokoonpanon 

numerotiedot. Kokoonpanojen sekä osien nimeämisen jälkeen valmistettiin piirustukset. 

Piirustusten teossa käytettiin Luvata Oy:n makroa. Siihen määritettiin projektin numero 8463-

80-40-55 / 521110, suunnittelijan nimikirjaimet MLA sekä piirustuksen valmistuspäivämäärä. 

Työpiirustusten valmistumisen jälkeen ne toimitettiin Luvata Porin suunnittelupäällikölle 

tarkastettavaksi. Piirustuksiin tehtiin tarkastuskierroksen jälkeen halutut muutokset.  
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Kuva 36. Komponenttien nimeämiseen käytetty makro 
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4 TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

Työn tulokset sisältävät suunnitellun laitteen valmistuspiirustukset (kuvat 37 ja 38). Tässä 

kappaleessa verrataan vaatimusluettelossa asetettuja vaatimuksia sekä toivomuksia 

suunnitellun laitteen 3D-malliin. Luvussa verrataan keskeisiä mittatietoja ja analysoidaan 

laitteen suorituskykyä. Konkreettiset tulokset ovat laitteesta tehdyt valmistuspiirustukset, 

joiden avulla laite valmistetaan.  

 

Kuva 37. Haarukkasiirtimen valmistuspiirustus 
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Kuva 38. Pinon valmistuspiirustus 

 

4.1 Työn keskeiset tulokset  

Ensimmäinen vaatimus oli laitteen automaattinen toiminta. Laitetoiminta suunniteltiin siten, 

että operaattori syöttää koneelle pakattavan materiaalin mittatiedot, jonka jälkeen laite osaa 

ottaa huomioon tuotteiden leveyden muodostaessaan pinoa. Lisäksi kaikki laitteen liikkeet 

toteutetaan joko sähkön tai pneumatiikan avulla. Valmistettavaksi laitteeksi valittiin 

haarukoiden avulla tuotteet pinoon siirtävä laite. Laitteella ei kuitenkaan voida pinota kaikkia 

profiileita vaan pelkästään yleisempiä suorakulmaisia ja pyöreitä tankoja.  

Laitteen käyttövaatimuksiksi asetettiin sisätila, raskasteollisuus ja kaksivuorotyö. Kuvasta 39 

ja 40 voidaan havaita laitteen mekaaniset ratkaisut. Haarukoiden vaakasuuntainen sekä pinon 

pystysuuntainen liike on toteutettu sähkömoottoreilla. Sähkömoottoreilla käytetään ketjuja, 

joiden avulla liike välittyy sekä haarukkaan että pinoon. Työntimen pystysuuntainen sekä 

vaakasuuntainen liike ovat toteutettu pneumaattisesti. Pinon leveyden säätö toteutettiin 
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sähkötoimisella aktuaattorilla. Leveyden säätörullien liike välitetään kääntötangon avulla. 

Suunnittelussa huomioitiin laitteelle asetetut käyttövaatimukset seuraavalla tavalla. Laitteen 

mekaaniset ratkaisut mitoitettiin kaksinkertaisella varmuudella. Toiminnan kannalta kriittisiä 

kohtia tarkasteltiin tarkemmin (haarukka, pinon nosto, pinon leveyden säätö).  

 

 

Kuva 39. Haarukan siirto ketjulla 

 

 

Kuva 40. Pinon noston toteutus ketjulla 

 

Laitetta suunniteltaessa tuli huomioida, että tuotteet eivät saa naarmuuntua ja laitteen tulee 

kyetä valmistamaan mitoiltaan erikokoisia pinoja. Naarmuuntumisen välttämiseksi 

haarukkasiirtimen pinnoitteeksi valittiin liukumuovi, ja tuotteen poikittainen siirto toteutetaan 
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kumipinnoitteisella hihnalla. Lisäksi pinon tuet ovat muovipinnoitettuja. Laitteella voidaan 

käsitellä tuotteita, joiden pituus on 1,5–7 m. Pinon maksimikorkeus on 200 mm. Kuvista 41 ja 

42 havaitaan, että pinon maksimileveys 357 mm ja minimileveys 149,15 mm.  

 

 

Kuva 41. Pinon minimileveys 
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Kuva 42. Pinon maksimileveys 

 

Laitteen huoltovaatimukset otettiin huomioon koneen suunnitteluvaiheessa seuraavalla tavalla. 

Kuluvien osien, kuten ketjupyörien ja laakerien, vaihto huomioitiin käyttöakseleiden 

suunnittelussa. Niiden kohdalla akselit suunniteltiin mahdollisimman lyhyiksi (kuva 43), 

jolloin uusien osien vaihto sujuu helpommin. Lisäksi laitteen komponentit ovat standardeja 

komponentteja, joiden avulla pystyttiin pitämään laiteen kokonaiskustannukset edullisina. 

Vaatimukseksi määritettiin valmiiden osaratkaisujen hyödyntämistä. Laitteessa on käytössä 

valmiita osaratkaisuja kahdessa kohteessa. Haarukoiden siirron liike on toteutettu SKS-

lineaarijohteella, ja rullapöytä on toteutettu Ferroplaanin keskiraskaalla rullapöydällä.  
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Kuva 43. Kuorikytkimillä liitetyt akselit 

 

Turvallisuus huomioitiin koneen suunnittelussa seuraavilla tavoilla. Pinon sähkömoottoriksi 

valittiin jarrullinen versio. Näin pystytään varmistamaan, että muun muassa sähkökatkon 

aiheuttama energioiden poiskytkentä ei aiheuta pinon putoamista ja vaaraa koneen käyttäjille. 

Lisäksi koneen voimansiirron osat suojattiin koko pinon mittaisella verkolla. Suoja sijoitettiin 

standardin SFS-EN ISO 13857 mukaisesti kahdenkymmenen sentin päähän lähimmästä vaaraa 

aiheuttavasta komponentista.  

 

4.2 Kustannukset 

Tässä luvussa arvioidaan karkeasti suunnitellun laitteen valmistuskustannuksia. Kustannukset 

tarkentuvat, kun laitteen valmistamisesta saadaan tarjoukset. Kustannukset on jaettu 

materiaalikustannuksiin, komponenttien kustannuksiin sekä valmistuskustannuksiin. Arviot 

valmistuskustannuksista on esitetty taulukoissa kahdeksan ja yhdeksän. 

 

Arvioitujen valmistuskustannusten lisäksi kustannuksia muodostuu laitteen automaation ja 

sähköistyksen suunnittelusta ja niissä käytettävistä komponenteista sekä laitteen asennuksesta 

(40 000 €).  
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Laitteen kokonaiskustannus on arvioilta 100 000 €, joka jää vaatimukseksi asetetun 150 000 

€:n alle. Arviot ovat kuitenkin tehty karkeilla perusteilla. Todennäköisesti laitteen 

kokonaiskustannus ylittää kuitenkin 100 000 €. 

 

Taulukko 8. Pinon valmistuskustannukset 

Pino € /(kpl/m) kpl/m yhteensä 

Sähkömoottori 1000 1 1000 

Rullapöytä 2000 2 4000 

Laakerit 50 6 300 

Ketjut 25 14 350 

Ketjupyörät 30 12 360 

Metalli 20 50 1000 

Aktuaattori 300 1 300 

Valmistuskustannukset 

  

20  

Muut komponentit 3000 1 3000 

Yhteensä 

  

30310 

 

Taulukko9. Haarukkasiirtimen valmistuskustannukset 

Haarukkasiirrin € /(kpl/m) kpl/m yhteensä 

Lineaarijohdin 500 6 3000 

Ketjut 20 11 220 

Ketjupyörät 30 12 360 

Paineilmasylinterit isot 500 6 3000 

Paineilmasylinterit pienet 300 6 1800 

Laakerit 30 6 180 

Sähkömoottori 300 1 300 

Metallit 20 40 800 

Valmistuskustannukset 100 80 8000 

Muut komponentit 2000 1 2000 

Yhteensä 

  

31660 

 

4.3 Tulosten arviointi  

Tulokset pohjautuvat suunniteltuun malliin, koska laitetta ei ehditty valmistamaan tämän 

kirjallisen työn aikana. Tulokset perustuvat 3D-mallista otettuihin mittatietoihin. Laitteen 
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toiminnan kannalta on vaikea arvioida, onko työssä esitellyt suunnitelmat täysin toimivia 

ratkaisuja vai tarvitseeko laitteeseen tehdä valmistusvaiheessa muutoksia.  

 

4.3 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Ennen valmistuksen aloittamista laitteen sähkösuunnittelu on kilpailutettava. Laitteen 

valmistuksen yhteydessä on huomioitava, ettei siitä ole valmistettu prototyyppiä, joten 

jokainen osakomponentti on valmistettava erikseen ja niiden toiminta on varmistettava ennen 

kokonaisen linjan valmistusta. Näitä testattavia osaratkaisuja ovat pinon nostopylväs, 

nostokelkka, haarukka sekä työnnin. Laitteen valmistamisen yhteydessä on otettava huomioon 

pinon jälkeen asennettavan käärintäkoneen jalustan suunnittelu ja käärintäkoneen jälkeinen 

paketointitaso. Suunniteltua laitetta voidaan pienin muutoksin hyödyntää tehtaan muilla 

vastaavilla linjoilla. Lisäksi laitteen valmistuksen yhteydessä tulee suunnitella laitteen 

automatisointiin liittyvät seikat, kuten sähköistys, logiikat sekä anturointi. 
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5 YHTEENVETO  

 

Tässä työssä suunniteltiin vetokoneen jälkeiselle linjalle automatisoitu pinoamislaite. Laitteen 

suunnittelussa käytettiin systemaattisen koneensuunnittelun menetelmää. Pinoamislaite 

suunniteltiin vetokoneen jälkeiselle linjalle. Suunnittelussa huomioitiin koneen automaattinen 

toiminta sekä karkeat lujuuslaskennat. Alkuperäisen tehtävänannon mukainen laite, johon 

tuotteet nostetaan nipussa, osoittautui hyvin hankalaksi toteuttaa. Kyseisessä vaihtoehdossa 

kone lajittelee tuotteet ensin erilleen ja sen jälkeen pinoaa ne pakkausta varten. Vaihtoehtoisia 

ratkaisuja ideoitaessa havaittiin mahdollisuus, että tuotteet tulevat yksitellen suoraan linjalta 

pinoamislaiteelle, jolloin alkuperäiseen tehtävänantoon verrattuna pystyttiin karsimaan 

työvaiheita ja yksinkertaistamaan laitteen mekaniikkaa. Suunnittelun ohessa laskettiin 

karkeasti laitteen toiminnan kannalta kriittisimpien mekaanisten ratkaisujen kestävyys.  

 

Työn tavoitteena oli suunnitella pinoamislaitteen mekaaninen toiminta automatisoinnin 

rajapinnat huomioon ottaen. Työssä ei otettu kantaa automatisointiin eikä sähköistykseen 

liittyviin seikkoihin.  

 

Työn teoriaosuudessa käsiteltiin systemaattista ja intuitiivista suunnittelumetodia. Tämän työn 

käytännön osuudessa suunniteltiin pinoamislaite käyttämällä systemaattista 

koneensuunnittelun metodia. Työssä pyrittiin hakemaan mahdollisimman paljon erilaisia 

toteuttamisvaihtoehtoja, joista valittiin kyseiseen toimintaan sopivin ratkaisu. Tätä ratkaisua 

lähdettiin kehittämään.  

 

Työn tuloksiksi saatiin pinoamislaitteen valmistuspiirustukset (42 kappaletta), joiden avulla 

laite voidaan valmistaa. Lopputulokseen päästiin iteratiivisella prosessilla, jossa vaihe 

vaiheelta ja rakenne rakenteelta käsiteltiin tehtyjä suunnitelmia ja muutettiin ratkaisuja aina 

haluttuun suuntaan. Lopulliset valmistuspiirustukset tehtiin sen jälkeen, kun kaikki 

ratkaisumallit oli hyväksytty Luvata Oy:ssä.  
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Laitteen suunnittelun yhteydessä olisi ollut hyvä valmistaa yksittäisistä komponenteista ja 

osaratkaisuista prototyypit, joilla olisi pystytty testaamaan eri osakokonaisuuksien toimintaa ja 

näin nopeuttamaan tulevaa laitteen valmistusprosessia. Tällä tavoin olisi vähennetty laitteen 

toiminnassa vastaan tulevia mahdollisia ongelmia sekä nopeuttamaan suunnitteluprosessia.  

 

Vaihtoehtojen arviointiin käytetty menetelmä on altis subjektiivisille vaikutuksille, koska 

useissa kohdissa on mahdoton näillä lähtötiedoilla antaa täysin todenmukaisia arviointeja. 

Intuitiivisen metodin ongelmana on se, että sen käyttöä on vaikea määritellä.  

 

Koska laitteen valmistusta ei ehditty käynnistää kirjallisen työn aikana, laitteen valmistaminen 

kilpailutetaan vuoden 2015 aikana. Lisäksi on kilpailutettava laitteen sähkösuunnittelu. 

Laitteen valmistuksen yhteydessä on huomioitava, ettei laitteesta ole valmistettu prototyyppiä, 

joten jokainen osakomponentti on valmistettava erikseen ja niiden toiminta on varmistettava 

ennen kokonaisen linjan valmistusta. Näitä testattavia osaratkaisuja ovat pinon nostopylväs, 

nostokelkka, haarukka sekä työnnin. Laitteen valmistamisen yhteydessä on otettava huomioon 

pinon jälkeen asennettavan käärintäkoneen jalustan suunnittelu ja käärintäkoneen jälkeinen 

paketointitaso. Suunniteltua laitetta voidaan pienin muutoksin hyödyntää tehtaan muilla 

vastaavilla linjoilla. Lisäksi laitteen valmistuksen yhteydessä tulee suunnitella laitteen 

automatisointiin liittyvät seikat, kuten sähköistys, logiikat ja anturointi. 

 

Työn aikataulu oli todella tiukka, sillä työn aloituspalaveri pidettiin kesäkuun toinen päivä ja 

luku kolme tuli olla valmiina heinäkuun lopussa. Tähän kahteen kuukauteen sisältyi koko 

nelivaiheinen systemaattinen koneensuunnitteluprosessi. Kiireinen aikataulu vaikutti työn 

etupainoiseen tekemiseen ja siirtymisiin eri systemaattisen koneensuunnittelun vaiheiden 

välillä.  

 

Suunnitteluun varattu tiukka aikataulu vaikutti siihen, että ideoita eri 

konstruktiovaihtoehtoihin tuli vielä laitteen mallinnusvaiheessa. Kaikkia ideoita ei voitu enää 

huomioida luonnosteluvaiheen jälkeen. 
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LIITE I Työssä komponenttien mitoituksessa käytetyt laskelmat.  (1/6) 

 

 

Suorakaideprofiilin aksiaalinen neliömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝐼𝑧 =
𝑏ℎ3

12
,        (1) 

 

missä   b on profiilin leveys [mm] 

h on profiilin korkeus [mm] 

 

𝐼𝑧 =
50 ∗ 53

12
= 521 𝑚𝑚4 

 

Pyörötangon aksiaalinen neliömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝐼𝑧 =
𝜋∗𝑑4

64
,       (2) 

 

missä   d on pyörötangon halkaisija. 

 

𝐼𝑧 =
𝜋∗30 𝑚𝑚4

64
= 10602 𝑚𝑚2  

 

Haarukoiden väliin jäävän tangon massa lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑚 = ℎ ∗ 𝑏 ∗ 𝑙 ∗  𝜌,      (3) 

 

missä   h on profiilin korkeus  [m] 

  b on profiilin leveys [m]    

  l on haarukoiden väliin jäävän tangon pituus [m] 

𝜌𝑘 on kuparin tiheys [8,96
𝑘𝑔

𝑚3] 

 

𝑚 = 0,005 𝑚 ∗ 0,05 𝑚 ∗ 1,4 𝑚 ∗ 8,96 ∗ 103 𝑘𝑔

𝑚3
= 3,14 𝑘𝑔   

  

Tangon maksimitaipuma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦
𝑙

2
=  

5∗𝑚∗𝑔∗𝑙3

384∗𝐸∗𝐼
,     (4) 

 

missä  m on tangon massa [kg] 

  E on kimmomoduuli [Mpa] 

  I on neliömomentti [m
4
] 

𝑙 on tangon vapaan osuuden pituus [m]  

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑦
𝑙

2
=  

5∗3,14 𝑘𝑔∗9,81
𝑚

𝑠2∗1000∗(1400 𝑚𝑚)3

384∗210 000 𝑀𝑝𝑎∗521 𝑚𝑚2 = 10,1 𝑚𝑚  

 

  



 

 

 

 

LIITE I Työssä komponenttien mitoituksessa käytetyt laskelmat.  (2/6) 

 

 

Lautasta aiheutuva kuorma lasketetaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑚 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑙 ∗ 𝜌       (5) 

 

missä   𝑏 on lautan leveys [m] 

  ℎ on lautan korkeus [m] 

  𝑙 on yhden haarukan kantaman lautan pituus [m]
 

  𝜌 on kuparin tiheys [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

𝑚 = 0,012 𝑚 ∗ 0,3 𝑚 ∗ 0,75 𝑚 8,96 ∗ 103  
𝑘𝑔

𝑚3
= 45,2 𝑘𝑔 

 

Haarukkaan vaikuttava maksimivoima lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎       (6) 

 

missä,  m on lautasta aiheutuva kuorma [m] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑘𝑔

𝑠2 ] 

 

𝐹 = 45,2𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝑚

𝑠2
= 443 𝑁 

 

Yksitäiselle haarukalle tulee maksimissaan 101 kg:n kuorma. Kuorman keskipiste on haarukan 

oikeassa reunassa 700 mm:n kohdalla. Haarukan aksiaalinen neliömomentti lasketaan 

seuraavalla kaavalla: 

 

𝐼𝑧 =  
𝑏∗ℎ3

12
,        (7) 

 

missä   b on haarukan leveys [mm] 

  h on haarukan korkeus [mm] 

𝐼𝑧 =  
100 𝑚𝑚 ∗10 𝑚𝑚3

12
=  8333 𝑚𝑚4  

 

  



 

 

 

 

LIITE I Työssä komponenttien mitoituksessa käytetyt laskelmat.  (3/6) 

 

 

Haarukanpään suurin taipuma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑣(𝐿) =
𝐹∗𝐿3

3𝐸𝐼
,       (8) 

 

missä  F on haarukkaan kohdistuva voima [N] 

  E on kimmomoduuli [Mpa] 

  I on aksiaalinen neliömomentti [mm
4
] 

 

(𝐿) =
443 𝑁∗700 𝑚𝑚 3

3∗210 000 M𝑝𝑎∗8333 𝑚𝑚4 
= 10,9 𝑚𝑚  

 

Pinon noston yläpuolisen akselin mitoitus lasketaan alla. Akseliin vaikuttaa vapaa taivutus 

keskeltä, sillä molemmat päät ovat laakeroitu. Yhteen 270 mm pitkään akseliin vaikuttaa 

maksimissaan 750 kg:n kuorma. Akselin materiaali on pyöröputki (S355J0). 

Akseliin kohdistuva suurin sallittu jännitys lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 =
𝑅𝑒

𝑛
,        (9) 

 

missä  n on varmuusluku [-] 

  Re on myötöraja [Mpa] 

 

𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 =
355 𝑀𝑝𝑎

2
= 167 𝑀𝑝𝑎   

 

Yksittäisen nostotolpan yläpään akseliin kohdistuva voima lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑁 = 𝑚 ∗ 𝑎,       (10) 

 

missä  m on akseliin kohdistuva kuorma [kg] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑚

𝑠2] 

 

𝑁 =  750 𝑘𝑔 ∗  9,81
 𝑚

𝑠2
= 7358 𝑁       

 

  



 

 

 

 

LIITE I Työssä komponenttien mitoituksessa käytetyt laskelmat.  (4/6) 

 

 

Riittävä akselin halkaisija on määritetty seuraavalla kaavalla: 

 

𝐷 = √
32(𝐹∗

𝑙

2
)

𝜋∗𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙

3

,       (11) 

 

missä  F on akseliin kohdistuva voima [N] 

  𝜎𝑠𝑎𝑙𝑙 on suurin sallittu jännitys [Mpa] 

 

𝐷 = √
32(750∗9,81

𝑚

𝑠2∗
135

2
)

𝜋∗167 𝑀𝑝𝑎

3

= 35 𝑚𝑚  

 

Alla on laskettu pinon moottorin vaatima sähköteho, akseleiden liitoksissa käytettävien 

kuorikytkimien kesto sekä pinon kuorman mitoitus. Koska kuorikytkimen kesto on rajoittava 

tekijä, mitoitetaan akselin halkaisija pienimmän mahdollisen kuorikytkimen mukaan. 

Pinon sekä pinoamislaitteen rullapöydän massasta aiheutuva voima on laskettu seuraavalla 

kaavalla: 

 

𝐹𝑘𝑜𝑘 = 𝑚𝑝𝑖𝑛𝑜 ∗ 𝑎      (12) 

 

missä  𝑚𝑝𝑖𝑛𝑜 on pinon massa [kg] 

  a on putoamiskiihtyvyys [
𝑚

𝑠2] 

 

𝐹𝑘𝑜𝑘 = 6000 𝑘𝑔 ∗ 9,81 
𝑚

𝑠2 = 58860 𝑁  

 

Vetoakselin pyörimisnopeus lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑛 =
𝑣

𝜋∗𝐷
,       (13) 

 

missä   v on ketjun nopeus [
𝑚

𝑠
] 

  D on ketjupyörän halkaisija [m] 

 

𝑛 =
0,2 

𝑚

𝑠

𝜋 ∗ 0,13 𝑚
= 0,49 

𝑚

𝑠
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Akselin vääntömomentti lasketaan seuraavalla kaavalla. 

 

𝑇 = 𝐹𝑘𝑜𝑘 (
𝐷

2
),       (14) 

 

missä  𝐹𝑘𝑜𝑘 on pinon nostoon tarvittava voima [N] 

  D on ketjupyörän halkaisija [m] 

 

𝑇 = 58860 𝑁 ∗ (
0,13 𝑚

2
) = 3825 𝑁𝑚 

 

Käyttöakselin hyötysuhde  𝑛 = 0,85 

Ketjupyörän halkaisija  𝐷 = 130 𝑚𝑚 

 

Ketjunsiirtoteho lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑃1 = 𝐹𝑘𝑜𝑘 ∗ 𝑣,       (15) 

 

missä  𝐹𝑘𝑜𝑘 on pinon nostoon tarvittava voima [N] 

  v on ketjun nopeus [
𝑚

𝑠
] 

 

𝑃2 = 58900 𝑁 ∗ 0,2 
𝑚

𝑠
= 11,87 𝑘𝑊  

 

Sähkömoottorin lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝑃2 =
𝑝1

𝑛
,       (16) 

 

missä  𝑃1 on ketjunsiirtoteho [kW] 

  n on hyötysuhde [-] 

 

𝑃2 =
11,87 𝑘𝑊

0,85
= 13,85 𝑘𝑊 

 

Akselikohtainen vääntömomentti lasketaan jakamalla tarvittava vääntömomentti kahdella 

 

𝑇𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 =
𝑇

2
       (17) 

 

𝑇𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖 =
3825 𝑁

2
= 1850 𝑁𝑚  
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Valitaan kuorikytkimeksi KKT-060, kuorikytkin kestää 1980 Nm:n vääntömomentin. Valitun 

kuorikytkimen mukaan tarkastetaan 60 mm akselin kesto leikkausjännityksen osalta.  

60 mm akselin vääntövastus on määritetty seuraavassa: 

 

𝑊𝑣 =
𝜋∗𝑑3

16
  𝑊𝑣 =

𝜋∗603

16
= 44047 𝑚3  (18) 

 

Akseliin väännöstä aiheutuva leikkausjännitys lasketaan seuraavalla kaavalla: 

 

𝜏𝑣 =
𝑇

𝑊𝑣
,       (19) 

 

missä   𝑊𝑣 on vääntövastus [mm
3
] 

  T on akseliin kohdistuva vääntömomentti [N] 

 

𝜏𝑣 =
1850∗103𝑁𝑚𝑚

44047 𝑚𝑚3 = 42 𝑀𝑝𝑎       
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Kuva 1. Haarukkasiirtimen valmistuspiirustus 

 

 
Kuva 2. Haarukan valmistuspiirustus 
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Kuva 3. Haarukkasiirtimen oikeanpuoleisen rungon valmistuspiirustus 

 

 
Kuva 4. Haarukkasiirtimen vasemmanpuoleisen rungon valmistuspiirustus 
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Kuva 1. Pinon valmistuspiirustus 

 

 
Kuva 2. Pinon yläpuolen rungon valmistuspiirustus 
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Kuva 3. Rullan käännön kokoonpanon valmistuspiirustus 

 

 
Kuva 4. Pinon johteen valmistuspiirustus 
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Kuva 4. Rullan käännön valmistuspiirustus 

 

  


